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Danh sách các ký hiệu, các chữ viết tắt 

 

AGCM  Mô hình hoàn lưu chung khí quyển 

   (Atmospheric General Circulation Model) 

ANN   Phương pháp mạng thần kinh nhân tạo 

   (Artificial Neural Network) 

AOGCM  Mô hình hoàn lưu chung khí quyển - đại dương 

   (Atmosphere-Ocean General Circulation Model) 

ATNĐ  Áp Thấp Nhiệt Đới 

BIAS   Sai số hệ thống 

CAM   Mô hình khí quyển toàn cầu của NCAR 

   (Community Atmospheric Model) 

CCA   Phân tích tương quan canon 

   (Canonical Correlation Analysis) 

CCSM  Mô hình hệ thống khí hậu cộng đồng 

   (Community Climate System Model) 

CFS   Mô hình dự báo khí hậu toàn cầu của NCEP 

   (Climate Forecast System) 

clWRF  Mô hình qui mô vừa WRF phiên bản khí hậu 

CS Cộng sự 

ECMWF Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu 

 (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) 

EOF   Phân tích hàm trực giao thực nghiệm 

   (Empirical Orthogonal Function) 

FA   Phân tích nhân tố 

   (Factor Analysis) 

FDA           Phân tích phân biệt Fisher  
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                     (Fisher Discriminant Analysis) 

GCM   Mô hình khí hậu toàn cầu 

 (Global Climate Model) 

GODAS Hệ thống đồng hóa số liệu đại dương toàn cầu 

 (Global Ocean Data Assimilation System) 

HH Tháng hạn 

HSS Điểm kỹ năng Heidke (Heidke Skill Score) 

IPCC Tổ chức liên chính phủ về biến đổi khí hậu 

 (The Intergovernmental Panel on Climate Change) 

KF Phương pháp lọc Kalman 

 (Kalman Filter) 

KTTV Khí Tượng Thủy Văn 

MAE   Sai số tuyệt đối trung bình 

 (Mean Absolute Error) 

ME   Sai số trung bình 

 (Mean Error) 

MLR   Hồi quy tuyến tính đa biến 

   (Multipe Linear Regression) 

MM5CL  Mô hình qui mô vừa MM5 phiên bản khí hậu 

MOS   Thống kê sau mô hình 

   (Model Output Statistic) 

NCAR Trung tâm quốc gia nghiên cứu khí quyển của Hoa Kỳ 

 (The National Center for Atmospheric Research) 

NCEP Trung tâm dự báo môi trường quốc gia Hoa Kỳ 

 (National Centers for Environmental Prediction) 

NTN10p Số ngày trong tháng có nhiệt độ cực tiểu nhỏ hơn phân vị 10% 

NTm15 Số ngày có nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 15oC (ngày rét đậm) 

NTX90p Số ngày trong tháng có nhiệt độ cực đại vượt quá phân vị 90% 
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NTx35 Số ngày có nhiệt độ cực đại vượt quá 35oC (ngày nắng nóng) 

NR50 Số ngày có lượng mưa vượt quá 50mm (ngày mưa lớn) 

OBS Số liệu quan trắc 

PC Tỷ lệ dự báo đúng (Percent Correct) 

PCA   Phân tích thành phân chính (Principal Component Analysis) 

PDF   Hàm mật độ xác suất (Probability Density Function) 

PDSI   Chỉ số hạn Plamer (Palmer Drought Severity Index) 

PSS   Điểm kỹ năng Peirces (Peirces Skill Score) 

R   Tổng lượng mưa hoặc Hệ số tương quan 

RMo   Tổng lượng mưa từ RCM 

ROb   Tổng lượng mưa quan trắc 

Rx1d   Lượng mưa ngày lớn nhất tháng 

Rx5d   Tổng lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất tháng 

RCM   Mô hình khí hậu khu vực 

 (Regional Climate Model) 

REEP   Ước lượng hồi qui xác suất sự kiện 

   (Regression Estimation of Event Probabilities) 

REG    Phương pháp hồi quy tuyến tính (REGresion) 

RegCM  Mô hình khí hậu khu vực của ICTP 

   (Regional Climate Model) 

RMSE  Sai số quân phương 

 (Root Mean Square Error) 

SD   Hạ qui mô thống kê 

   (Statistical Downscaling) 

SOM   Mô hình lớp xáo trộn đại dương 

   (Slab Ocean Model) 

SST   Nhiệt độ mặt biển 

   (Sea Surface Temperature) 
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Tm   Nhiệt độ không khí cực tiểu trung bình tháng 

TmMo  Nhiệt độ không khí cực tiểu trung bình tháng từ RCM 

TmOb  Nhiệt độ không khí cực tiểu trung bình tháng quan trắc 

TNn   Nhiệt độ không khí cực tiểu tuyệt đối tháng 

TN10pMo  Phân vị 10% của nhiệt độ cực tiểu từ RCM 

TN10pOb  Phân vị 10% của nhiệt độ cực tiểu quan trắc 

Tx   Nhiệt độ không khí cực đại trung bình tháng 

TxMo   Nhiệt độ không khí cực đại trung bình tháng từ RCM 

TxOb   Nhiệt độ không khí cực đại trung bình tháng quan trắc 

TX90pMo  Phân vị 90% của nhiệt độ cực đại từ RCM 

TX90pOb  Phân vị 90% của nhiệt độ cực đại quan trắc 

TXx   Nhiệt độ không khí cực đại tuyệt đối tháng 

T2m   Nhiệt độ không khí trung bình tháng 

T2mOb  Nhiệt độ không khí trung bình tháng quan trắc 

T2mMo  Nhiệt độ không khí trung bình tháng dự báo từ mô hình RCM 

XTNĐ  Xoáy Thuận Nhiệt Đới 
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17 Trần Anh Đức Trung tâm Dự báo KTTV TƯ 

18 Nguyễn Thanh Tùng Trung tâm Dự báo KTTV TƯ 

19 Nguyễn Xuân Thành Trường ĐH KHTN 

20 Lê Thị Hằng Trường ĐH KHTN 

21 Vũ Hoàng Nam Trường ĐH KHTN 
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Mở đầu 

Việt Nam với hơn 3000 km bờ biển, nằm trong khu vực châu Á gió mùa, hàng 
năm phải đối mặt với sự hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây bắc 
Thái Bình dương và biển Đông, chịu tác động của nhiều loại hình thế thời tiết phức 
tạp. Các hiện tượng thiên tai khí tượng xảy ra hầu như quanh năm và trên khắp mọi 
miền lãnh thổ trong đó chủ yếu liên quan đến sự xuất hiện của các hiện tượng thời 
tiết, khí hậu cực đoan. Việc nghiên cứu, tìm kiếm khả năng dự báo được các hiện 
tượng này, với thời hạn càng dài càng tốt, thực sự là một trong những bài toán hết 
sức cấp bách. Giải quyết bài toán này là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của 
ngành Khí tượng Thuỷ văn. 

Trong nghiệp vụ dự báo thời tiết, khí hậu người ta chia ra ba lớp bài toán là 1) 
Dự báo thời tiết (Weather forecast); 2) Dự báo tháng (Monthly forecast); và 3) Dự 
báo mùa (Seasonal forecast).  

Dự báo thời tiết cần phải chỉ ra được trạng thái của khí quyển tại một địa điểm 
cụ thể, vào những thời điểm nhất định (từng ngày, thậm chí từng giờ) trong thời hạn 
dự báo. Thông thường hạn dự báo thời tiết vào khoảng 3 - 5 ngày (hạn ngắn - Short 
range forecast) hoặc khoảng 5 - 10 ngày (hạn vừa - Medium range forecast), nhưng 
tối đa không vượt quá 2 tuần. Nói chung các thông tin dự báo thời tiết ngoài 7 ngày 
thường chỉ mang ý nghĩa tham khảo. 

Dự báo tháng có hạn dự báo nằm trong khoảng từ 10 ngày đến 1 tháng. Trước 
năm 2000, bài toán dự báo tháng hầu như chưa được đề cập đến, vì với thời hạn đó 
là quá dài đối với dự báo thời tiết nhưng lại quá ngắn đối với dự báo khí hậu. 
“Khoảng trống” này trong bài toán dự báo đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên 
gia. Cho đến khoảng năm 2002 hệ thống dự báo tháng đầu tiên được đưa vào hoạt 
động ở ECMWF (Vitart Frédéric, 2004). Đây là hệ thống dự báo dựa trên việc phân 
tích sản phẩm dự báo hạn 32 ngày của mô hình kết hợp khí quyển - đại dương. Hệ 
thống hoạt động theo chu trình từng hai tuần một và đã được đưa vào đánh giá dựa 
trên 45 lần dự báo bắt đầu từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003. 

Dự báo mùa, hay dự báo hạn mùa (Seasonal forecast), hay dự báo khí hậu hạn 
mùa (Seasonal Climate forecast) có hạn dự báo đến tối đa (hiện nay) là một năm. 
Khác với dự báo thời tiết, dự báo mùa không chỉ ra được trạng thái khí quyển vào 
những thời điểm cụ thể đến từng ngày, thay vào đó là thông tin chung về điều kiện 
thời tiết trong từng khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn từng tháng, từng mùa - 
ba tháng) trong thời hạn dự báo. Nói cách khác, dự báo mùa cố gắng dự báo các 
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trạng thái trung bình và các cực trị có thể xảy ra của thời tiết tương lai, có thể được 
hiểu như là dự báo những biến đổi của điều kiện thời tiết (Stockdale, 2000). 

Bên cạnh việc dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì bài toán dự báo 
mùa có vị trí quan trọng đặc biệt, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay ở 
Việt Nam, khi mà những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức 
tạp, khó lường. Những thông tin dự báo hạn mùa được kỳ vọng là sẽ góp phần nâng 
cao hiệu quả phòng tránh thiên tai, tạo tiền đề cho việc xây dựng các giải pháp giảm 
nhẹ và hạn chế những tác hại của chúng, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho 
các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách xác định chiến lược phát triển kinh 
tế bền vững và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.  

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan, công tác dự báo 
hạn mùa ở Việt Nam hầu như chưa có gì đáng ghi nhận. Đầu những năm 2000, bài 
toán dự báo khí hậu hạn mùa đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp 
Tổng cục Khí tượng Thủy văn trước đây do TSKH Nguyễn Duy Chinh (Viện Khoa 
học Khí tượng Thủy văn và Môi trường) làm chủ nhiệm. Phương pháp chủ đạo 
được sử dụng là các mô hình thống kê truyền thống. Kết quả của đề tài đã được đưa 
vào nghiệp vụ. Sản phẩm của hệ thống dự báo này là dị thường tổng lượng mưa 
mùa và nhiệt độ trung bình mùa (tổng hoặc trung bình từng 3 tháng liên tiếp nhau). 
Tiếp theo đó, trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài nguyên và 
Môi trường của TS Nguyễn Văn Thắng, cũng bằng phương pháp thống kê nhưng 
tập các nhân tố dự báo là bộ số liệu tái phân tích và yếu tố dự báo cũng là dị thường 
nhiệt độ và lượng mưa trung bình trượt từng ba tháng một, được gọi là mùa. Kết 
quả dự báo của các công trình trên được biên tập thành “Thông báo khí hậu” ra 
hàng tháng và được cập nhật lên website của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc 
gia, http://www.nchmf.gov.vn/khihau/TBKH.htm. Khách quan mà nói, bản tin vẫn 
còn khá nghèo nàn, tính ứng dụng chưa cao, và đặc biệt là chưa thể có những thông 
tin dự báo về các điều kiện khí hậu cực đoan do bản chất “thống kê” của phương 
pháp nên dù các mô hình có thể dự báo tốt trạng thái trung bình vẫn khó có thể nắm 
bắt được các sự kiện cực trị.  

Trước tình hình đó, đòi hỏi phải nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm được một 
hệ thống các mô hình động lực có khả năng dự báo hạn mùa, chú trọng vào việc dự 
báo các hiện tượng thời tiết cực đoan, tiến tới đưa vào ứng dụng nghiệp vụ cho Việt 
Nam. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ hết sức phức tạp và khó khăn. Nó đòi hỏi 
phải có một sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khí tượng, khí hậu học, các nhà mô 
hình hoá, các chuyên gia về toán và tin học, …. cũng như phương tiện tính toán 
hiệu năng cao, đường truyền Internet đảm bảo tốc độ cần thiết. 
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Như là một sự khởi đầu, đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự 
báo hạn mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai 
ở Việt Nam” mang mã số ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09 đã được Bộ Khoa học và 
Công nghệ chấp thuận cấp kinh phí và cho phép triển khai dưới dạng một đề tài độc 
lập cấp Nhà nước theo hướng “Nghiên cứu Cơ bản Định hướng Ứng dụng”, và giao 
cho Đại học Quốc gia Hà Nội là Cơ quan Chủ quản, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên là Cơ quan Chủ trì, GS. TS. Phan Văn Tân làm Chủ nhiệm. Thời gian thực 
hiện đề tài là 36 tháng, từ 08/2011 đến 08/2014. Mục tiêu đặt ra của đề tài là: 1) 
Ứng dụng và xây dựng được hệ thống mô hình có khả năng dự báo hạn mùa các 
trường khí hậu với hạn dự báo 1, 3, 6 tháng ở Việt Nam; và 2) Xây dựng được hệ 
thống nghiệp vụ dự báo một số hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, như nắng 
nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán, mưa lớn. 

Đề đạt được những mục tiêu đó đề tài cần giải quyết các vấn đề: 1) Nghiên 
cứu ứng dụng và xây dựng hệ thống cung cấp trường toàn cầu làm điều kiện ban 
đầu và điều kiện biên cho các mô hình khí hậu khu vực; 2) Nghiên cứu ứng dụng và 
đánh giá năng lực của các mô hình khí hậu khu vực trong việc mô phỏng hạn mùa 
các trường khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan; 3) Thử nghiệm dự báo 
nghiệp vụ hệ thống GCM-RCM, nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh sau mô hình 
và đánh giá sai số dự báo; và 4) Xây dựng qui trình dự báo hạn mùa trong điều kiện 
thực tế của Việt Nam. 

Những công việc chính mà đề tài đã thực hiện và hoàn thành bao gồm: 1) 
Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến các vấn đề khoa 
học của đề tài, trong đó hầu hết là các công trình được đăng gần đây; 2) Xây dựng 
được một cơ sở dữ liệu khá đầy đủ, bao gồm số liệu quan trắc hàng ngày thu thập từ 
mạng lưới trạm khí tượng Việt Nam, số liệu phân tích và tái phân tích toàn cầu, số 
liệu dự báo hạn 6 tháng toàn cầu của mô hình CFS trong thời gian từ tháng 1 năm 
2011 đến nay với tần suất 7 ngày một bộ được dùng làm điều kiện ban đầu và điều 
kiện biên cho các mô hình khu vực; 3) Kết quả mô phỏng 30 năm, 1980-2100, của 3 
mô hình khu vực (RegCM, clWRF và MM5CL) chạy với số liệu CFSR độ phân giải 
0.5 độ được sử dụng để xác định khí hậu mô hình; 4) Sản phẩm dự báo thô và các 
sản phẩm đã hiệu chỉnh của các mô hình khu vực chạy với số liệu CFS từ tháng 1 
năm 2011 đến nay; 5) Hệ thống các chương trình điều khiển tự động tải số liệu, tiền 
xử lý và vận hành các mô hình chạy dự báo theo chế độ nghiệp vụ; và 6) Website 
đăng tải sản phẩm dự báo của đề tài. 

Tham gia thực hiện đề tài, ngoài các thành viên chính còn có đội ngũ các nhà 
khoa học trẻ của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và 
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Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đơn vị tiếp nhận sản phẩm của đề tài và 
tiến hành thử nghiệm. Ngoài ra, đóng góp vào sự thành công của đề tài còn phải kể 
đến lực lượng đông đảo các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và sinh viên làm 
khóa luận tốt nghiệp Đại học. Những thành quả mà đề tài đã đạt được là nhờ sự nỗ 
lực vô tư, không mệt mỏi, sự năng động, sáng tạo và thống nhất của tập thể các 
thành viên tham gia đề tài nói trên. 

Đóng góp hết sức quan trọng vào sự thành công của đề tài là sự hỗ trợ, giúp đỡ 
tận tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đề tài của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, đặc biệt là của Ban Giám hiệu và các Phòng chức năng trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Ban Chủ nhiệm khoa và tập thể cán bộ, các đồng 
nghiệp khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên.  

Góp phần vào sự thành công của đề tài còn có các nhà khoa học nước ngoài, 
như TS Jack Katzfey, TS John McGregor, TS Marcus Thatcher, TS Nguyen Kim 
Chi thuộc Cơ quan Nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ Liên bang Úc (CSIRO) thông 
qua trao đổi học thuật, kinh nghiệm cũng như định hướng sử dụng mô hình CCAM 
cho đề tài; TS Patrick Laux, GS Andreas Fink từ Viện nghiên cứu khí tượng và khí 
hậu, Viện Công nghệ Karlsruhe, Cộng hoà Liên bang Đức, những người đã cung 
cấp mô hình clWRF cũng như đã có nhiều ý kiến đóng góp quí báu cho quá trình xử 
lý, đánh giá sản phẩm dự báo của đề tài. 

Thiếu một trong những nhân tố trên chắc chắn đề tài sẽ không thể đạt được 
những thành quả như đã có. Tập thể thành viên tham gia đề tài vô cùng cảm kích 
trước sự giúp đỡ nhiệt thành, vô tư đó. Nhân đây tập thể các thành viên tham gia đề 
tài xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. 

Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày trong 7 chương không kể phần mở đầu, 
kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Những vấn đề được đề cập đến trong các 
chương gồm: 

Chương 1: Tổng quan. Sau khi trình bày khái quát một số vấn đề về bài toán 
dự báo thời tiết và dự báo khi hậu qua đó làm rõ khái niệm dự báo hạn mùa, chương 
này giới thiệu các công trình nghiên cứu về dự báo hạn mùa dựa trên các cách tiếp 
cận thống kê và mô hình động lực ở trong và ngoài nước. Dựa trên các luận giải về 
ưu nhược điểm của từng cách tiếp cận, một số nhận định và định hướng ứng dụng 
các phương pháp/công nghệ dự báo hạn mùa cho Việt Nam được đưa ra. 

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu. Ở đây, sau khi đặt bài toán, sẽ 
nêu cụ thể các nguồn số liệu được sử dụng, các phương pháp xác định các đặc trưng 
khí hậu mô hình và khí hậu quan trắc, phương pháp dự báo mùa bằng các mô hình 
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động lực. Vấn đề dự báo các hiện tượng cực đoan, phương pháp dò tìm xoáy trong 
bài toán dự báo hoạt động của bão, các phương pháp hiệu chỉnh sai số và đánh giá 
sai số dự báo cũng được đề cập trong chương này. 

Chương 3: Các mô hình và số liệu dự báo toàn cầu, và khả năng khai thác ứng 
dụng cho Việt Nam. Trong chương này đề cập một số nội dung về các mô hình dự 
báo mùa toàn cầu và khả năng khai thác ứng dụng. Ở đây cũng đã đưa ra một số kết 
quả thử nghiệm chạy mô hình toàn cầu CAM/SOM và CCAM ở Việt Nam với mục 
đích chủ động cung cấp trường dự báo toàn cầu cho các mô hình khí hậu khu vực. 

Chương 4: Ứng dụng các mô hình khí hậu khu vực vào dự báo mùa ở Việt 
Nam. Chương này chủ yếu làm rõ nội dung bài toán ứng dụng các mô hình khí hậu 
khu vực như là công cụ hạ qui mô động lực cho dự báo mùa ở Việt Nam. Sau khi 
giới thiệu sơ lược 3 mô hình sẽ được ứng dụng, ở đây đã trình bày cấu hình của các 
mô hình, việc lựa chọn miền tính và độ phân giải. Bài toán dự báo số lượng XTNĐ 
bằng mô hình khu vực cũng được nêu ra trong chương này. 

Chương 5: Dự báo các trường trung bình tháng. Trong chương này trình bày 
những kết quả dự báo các trường nhiệt độ trung bình tháng (T2m, Tx, Tm) và 
trường tổng lượng mưa tháng cũng như kết quả phân tích đánh giá dựa vào các chỉ 
số đánh giá thống kê. Bài toán dự báo pha nhiệt độ và lượng mưa và kết quả đánh 
giá cũng được đề cập đến ở đây. Việc đánh giá sai số được thực hiện khi so sánh 
sản phẩm dự báo với số liệu quan trắc tại mạng lưới trạm khí tượng trên đất liền của 
Việt Nam. 

Chương 6: Dự báo các yếu tố khí hậu cực trị và các hiện tượng khí hậu cực 
đoan. Ở đây trình bày kết quả dự báo, phân tích và đánh giá sai số dự báo các yếu tố 
khí hậu cực trị (TXx, TNn) và các hiện tượng khí hậu cực đoan, bao gồm nắng 
nóng, rét đậm, rét hại, mưa lớn, mưa cực đoan, hạn hán, số lượng XTNĐ. Việc đánh 
giá sai số được thực hiện khi so sánh sản phẩm dự báo với số liệu quan trắc tại 
mạng lưới trạm khí tượng trên đất liền của Việt Nam. 

Chương 7: Hệ thống dự báo nghiệp vụ hạn mùa cho Việt Nam. Ở đây trình 
bày cac qui trình nhận số liệu, tiền xử lý, chạy các mô hình, tiến hành các bước xử 
lý sau mô hình. Toàn bộ các chương trình tự động vận hành hệ thống được mô tả 
trong chương này. 

Cuối cùng là các kết luận và kiến nghị. 
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Chương 1. Tổng quan 

 

Chương này sẽ trình bày khái quát một số vấn đề về bài toán dự báo thời tiết 
và dự báo khi hậu để tập trung làm rõ khái niệm dự báo hạn mùa. Tiếp theo, các 
nghiên cứu về dự báo hạn mùa dựa trên các cách tiếp cận thống kê và mô hình động 
lực ở trong và ngoài nước sẽ được tổng quan. Dựa trên các luận giải về ưu nhược 
điểm của từng cách tiếp cận, một số nhận định và định hướng ứng dụng các phương 
pháp/công nghệ dự báo hạn mùa cho Việt Nam sẽ được trình bày. 

1.1. Dự báo thời tiết và dự báo khí hậu 

Thời tiết là trạng thái tức thời của khí quyển tại một địa điểm cụ thể, được đặc 
trưng bởi những đại lượng vật lý đo được, gọi là các yếu tố thời tiết, như nhiệt độ, 
độ ẩm không khí, lượng mưa, tốc độ gió,… hoặc những hiện tượng quan sát được, 
như mưa, nắng, dông, sương mù,… Dự báo thời tiết là chỉ ra được giá trị của các 
yếu tố thời tiết hoặc khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết vào những thời điểm 
cụ thể, tại những địa điểm cụ thể trong tương lai. Thời điểm ở đây được hiểu là từng 
ngày, thậm chí từng giờ hay từng nửa giờ một. Điều đó cũng có nghĩa là trong dự 
báo thời tiết, qui mô thời gian của các yếu tố và hiện tượng được xem xét chi tiết 
đến từng ngày hoặc từng giờ. Nói cách khác “cửa sổ thời gian” (time window) trong 
dự báo thời tiết chỉ mở rộng tối đa đến một ngày mà trong “cửa sổ” đó cần chỉ ra 
được thông tin về trạng thái của khí quyển trong tương lai. 

Do bản chất linh động của khí quyển, nói chung qui mô thời gian của các quá 
trình thời tiết (thời gian tồn tại của các hệ thống thời tiết) không vượt quá hai tuần. 
Bởi vậy, về nguyên tắc hạn dự báo thời tiết cũng không thể vượt quá thời gian đó. 
Hạn dự báo càng dài thì độ chính xác càng giảm. Với hiểu biết của con người hiện 
nay, hạn dự báo thời tiết thường chỉ 3-5 ngày (hạn ngắn - short range) hoặc 5-10 
ngày (hạn vừa - medium range). Mặc dù vậy, những thông tin dự báo ở hạn dài hơn 
một tuần thường chỉ có ý nghĩa tham khảo. 

Khí hậu là sự tổng hợp của thời tiết, được đặc trưng bởi trạng thái trung bình 
và cực trị của các biến khí quyển đo được hoặc quan sát được. Theo một nghĩa nào 
đó, khí hậu bao hàm tất cả những gì mà thời tiết có thể xảy ra. Và vì vậy, khác với 
dự báo thời tiết, dự báo khí hậu không chỉ ra được trạng thái khí quyển vào những 
thời điểm cụ thể đến từng ngày, từng giờ, thay vào đó là thông tin chung về điều 
kiện khí quyển trong từng khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn từng tháng, từng 
mùa - ba tháng, tức là “cửa sổ thời gian” trong trường hợp này ít nhất là một tháng) 
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trong thời hạn dự báo. Theo Stockdale (2000), để hiểu ý nghĩa của dự báo mùa cần 
phân biệt một số khái niệm về “khí hậu” vì nó rất quan trọng. Do tính ngẫu nhiên, ta 
không thể dự báo chính xác khí quyển sẽ như thế nào trong các mùa sắp tới, do đó 
nếu ta nói bất kỳ một thông tin nào về “dự báo mùa” ta cần hiểu rõ khái niệm đó. 

Trước hết, người ta định nghĩa “khí hậu cụ thể” (specific climate) của một 
biến thời tiết như là phân bố xác suất của biến đó cho một (khoảng) thời gian cụ thể 
nằm ngoài phạm vi của dự báo thời tiết tất định. Hàm mật độ xác suất (Probability 
Density Function - PDF) ở đây được hiểu là hàm lý thuyết, tức được xác định từ tập 
mẫu tổng thể. Khí hậu cụ thể là hàm của độ dài khoảng thời gian giữa thời kỳ đặc tả 
PDF và thời kỳ đánh giá (verifying time) (tức hạn dự báo - lead time), nhưng nằm 
trong một phạm vi nhất định (tức hạn dự báo nằm trong khoảng 20 ngày đến vài 
tháng) mà khí hậu cụ thể được kỳ vọng chỉ biến đổi nhỏ theo hạn dự báo 
(Stockdale, 2000).  

“Khí hậu dài hạn” (long term climate) của một biến là PDF của biến đó được 
lấy trung bình nhiều năm. Khí hậu cụ thể có thể biến thiên từ năm này qua năm 
khác vì các nguyên nhân vật lý, nhưng người ta giả thiết rằng khí hậu của những 
năm riêng biệt được lấy từ phân bố thống kê mà các thuộc tính của chúng là ổn 
định, ít nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.  

“Khí hậu quan trắc” (observed climate) của một biến là PDF mà nó được ước 
lượng từ các giá trị quan trắc riêng biệt trong nhiều năm. Khí hậu quan trắc sẽ hội tụ 
đến khí hậu dài hạn khi số năm (tức dung lượng mẫu) tăng lên. Tuy nhiên, sự hội tụ 
là tương đối chậm, và do đó khí hậu quan trắc không phải luôn luôn là ước lượng 
chính xác của khí hậu dài năm thực. Sẽ là cá biệt nếu khí hậu là không dừng, vì 
trong trường hợp này việc lấy trung bình thời kỳ dài cũng không có ý nghĩa sử 
dụng. 

Bản chất của dự báo mùa là dự báo khí hậu cụ thể cho các mùa sắp tới, và 
làm nổi bật ở đâu khí hậu khác với khí hậu dài hạn. Để hiểu bản chất vật lý của dự 
báo mùa, cần phải hiểu các nhân tố dẫn đến khí hậu cụ thể của năm này sẽ khác với 
khí hậu cụ thể của năm khác. Ngoài ra, cũng cần xem xét qui mô trong đó các nhân 
tố này tự nó có tính dự báo được, và ở qui mô thời gian nào. Theo định nghĩa này, 
dự báo mùa không cố gắng dự báo “cái gì sẽ xảy ra”, vì điều đó là không dễ dàng 
đối với khoa học kỹ thuật. Nguyên nhân lớn nhất của sự biến động thời tiết thực tế 
giữa năm này và năm khác, ít nhất ở vĩ độ trung bình, là tính nhiễu động, cái không 
có tính dự báo của dòng khí quyển. 

Nói cách khác, dự báo mùa cố gắng dự báo các điều kiện thời tiết trung bình 
trong tương lai (đến tối đa một năm), có thể được hiểu như là dự báo những biến đổi 
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của điều kiện thời tiết (Stockdale, 2000). Cho đến nay người ta mới chỉ xem xét đến 
bài toán dự báo khí hậu hạn ngắn trong đó thời hạn dự báo tối đa đến một năm (tức 
dự báo mùa). Sự tương tự giữa bài toán dự báo khí hậu và dự báo thời tiết nằm ở 
chỗ bản chất của chúng đều là bài toán ngoại suy theo thời gian. 

Khác với bài toán dự báo, những bài toán mô phỏng điều kiện khí hậu tương 
lai dài hơn một thập kỷ khi cho trước một số tham số chi phối hệ thống khí hậu 
(chẳng hạn nồng độ các chất khí nhà kính) dựa trên các kịch bản phát triển kinh tế - 
xã hội được gọi là dự tính khí hậu (Climate Projection) (IPCC, 2007).  

Theo Stockdale (2000), có hai hướng tiếp cận chính được ứng dụng trong dự 
báo mùa là phương pháp thống kê thực nghiệm và mô hình động lực hay dự báo tất 
định. Ngoài ra hướng dự báo tổ hợp từ sản phẩm của các mô hình cũng đã nghiên 
cứu ứng dụng, trong đó phương pháp thống kê được dựa trên nền tảng số liệu sản 
sinh từ dự báo tất định. Các phần dưới đây sẽ tổng quan về các nghiên cứu ở trong 
và ngoài nước liên quan đến hai hướng tiếp cận này. 

1.2. Dự báo mùa bằng phương pháp thống kê 

Có thể nói, phương pháp thống kê là một công cụ được ứng dụng khá phổ biến 
trong nhiều lĩnh vực. Trong dự báo thời tiết, khí hậu phương pháp thống kê đã được 
ứng dụng tương đối sớm. Cuối thế kỷ 19 người ta đã chú ý đến mối quan hệ giữa 
hoạt động của mặt trời và thời tiết. Vấn đề dự báo mưa gió mùa Ấn Độ đã dẫn đến 
những nghiên cứu về sự biến động của các hình thế khí áp trong vùng nhiệt đới. 
Hildebrandsson (1897) dường như là người đầu tiên chỉ ra sự dao động ngược pha 
của khí áp tại Sydney và Buenos Aires. Năm 1924, Gilbert Walker đã định nghĩa 
“Dao động Nam” là dao động bập bênh của khí áp ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương và dao động này nhanh chóng trở thành một công cụ hữu ích cho dự 
báo mùa. Trong những năm 1930, Walker và nhiều nhà khoa học khác đã đưa ra các 
sơ đồ dự báo thực nghiệm cho nhiều vùng trên thế giới nơi có tương quan thời tiết 
với Dao động Nam, bao gồm Nam Mỹ, Australia, Nam Phi, Indonesia, Burma, 
Trung Quốc,… Từ đó đến nay, các mô hình thực nghiệm dự báo mùa với nhiều 
phương pháp khác nhau đã được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và phát triển 
(Barnston và Ropelewski, 1992; Tangang và CS, 1997; Barnston và CS, 1996; 
Ward và Folland, 1991; Colman, 1997). 

Trước khi các mô hình khí hậu khu vực (RCM) ra đời, phương pháp thống kê 
là công cụ chủ yếu được sử dụng để xây dựng các mô hình dự báo mùa, trong đó 
nổi bật là dự báo sự hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ). Cách tiếp cận 
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thống kê trong dự báo mùa được ứng dụng hết sức phong phú, đa dạng. Một cách 
tương đối có thể chia thành các nhóm:  

• Thống kê truyền thống hay thống kê kinh điển, trong đó các nhân tố dự báo là 
các quan trắc hiện tại và quá khứ hoặc các trường phân tích, tái phân tích khí 
quyển, đại dương (SST, MEI (Multivariate ENSO Index), SOI, …). Trong cách 
tiếp cận này, quan hệ thống kê giữa yếu tố dự báo với các nhân tố dự báo được 
xây dựng dựa trên các tập số liệu lịch sử và giả thiết rằng mối quan hệ đó vẫn 
duy trì trong tương lai (chẳng hạn, Chand S.S. và CS, 2010; Alfaro E. và CS, 
2004; ….);  

• Hạ qui mô thống kê (Statistical Downscaling - SD), trong đó nhân tố dự báo 
chính là các trường dự báo của các mô hình khí hậu toàn cầu (GCM). Ở đây, 
quan hệ thống kê giữa yếu tố dự báo với nhân tố dự báo được xây dựng dựa trên 
quan hệ giữa yếu tố dự báo với các trường tái phân tích tại cùng thời điểm và giả 
thiết rằng dự báo của GCM là hoàn hảo - sản phẩm dự báo có độ chính xác 
tương đương với các trường tái phân tích (Young-Kwon Lim và CS, 2010); 

• Thống kê trên sản phẩm mô hình (Model Output Statistics - MOS). Cách tiếp 
cận này tương tự như SD nhưng quan hệ thống kê giữa yếu tố dự báo với các 
nhân tố dự báo được xây dựng dựa trên chính sản phẩm dự báo của mô hình. 
Đây là một hướng khá mới mẻ và hầu như chỉ mới hình thành nền tảng vì nó 
phụ thuộc vào sản phẩm của các RCM (chẳng hạn, Wang H. và CS, 2009; 
Zongjian K., 2009; …); 

• Tổ hợp sản phẩm các mô hình số (Multi Model Ensemble - MME). Có thể nói 
đây là hướng phát triển mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Do tính bất 
định hay tính không chắc chắn (uncertainty) của các dự báo tất định sử dụng các 
mô hình số (Doblas-Reyes F. J., 2009), việc tổ hợp kết quả dự báo từ nhiều mô 
hình khác nhau với một hoặc nhiều điều kiện ban đầu khác nhau được kỳ vọng 
sẽ làm giảm sai số dự báo và cho phép chỉ ra được độ tin cậy của từng dự báo. 

Trong cách tiếp cận thống kê truyền thống, việc dự báo hiện tượng El Nino là 
vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Barnston và Ropelewski (1992) là các tác giả đầu 
tiên đã áp dụng kỹ thuật phân tích tương quan canon (CCA) vào dự báo hiện tượng 
này. Yếu tố dự báo bao gồm giá trị nhiệt độ mặt nước biển (SST) tại 8 khu vực. 
Nhân tố dự báo cũng bao gồm các giá trị SST nhưng cho mùa hiện tại và sử dụng 
thêm yếu tố áp suất mực biển (PMSL). Trước khi đưa vào CCA, cả yếu tố và nhân 
tố dự báo đều được thực hiện phân tích thành phần chính (PCA). CCA là một kỹ 
thuật thống kê tuyến tính cực đại hóa tương quan giữa hình mẫu biến đổi của nhân 
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tố dự báo và yếu tố dự báo. Trong lớp các kỹ thuật tuyến tính, ngoài CCA một số 
phương pháp cũng khá thông dụng gồm có phương pháp hồi quy tuyến tính và 
phương pháp tách giá trị kỳ dị (SVD). Phương pháp sau xác định tập các nhân tố dự 
báo giải thích được một cách tối ưu biến đổi của yếu tố dự báo. 

Các mô hình toán học được ứng dụng cũng rất đa dạng, từ hồi qui tuyến tính 
đa biến (MLR hay REG), ước lượng hồi qui xác suất sự kiện (REEP), mạng thần 
kinh nhân tạo (ANN), và cả phân tích phân biệt (FDA). Các kỹ thuật nén thông tin 
cũng được ứng dụng khá phổ biến, như phân tích hàm trực giao thực nghiệm (EOF) 
hay phân tích thành phần chính (PCA), phân tích nhân tố (FA),… Nổi bật nhất trong 
các kỹ thuật thống kê phi tuyến áp dụng vào bài toán dự báo mùa là ANN. Tangang 
và CS (1997) đã áp dụng kỹ thuật này vào dự báo hiện tượng El Nino. SST vẫn 
được sử dụng làm yếu tố dự báo. Đối với nhân tố dự báo các tác giả sử dụng 28 hệ 
số mô tả biến đổi của PMSL trên khu vực Thái Bình Dương từ năm trước. Một kỹ 
thuật khác cũng được ứng dụng khá phổ biến là kỹ thuật tương tự, với ý tưởng rất 
đơn giản là xác định năm trong quá khứ có trạng thái tương tự như hiện tại, từ đó 
đưa ra dự báo cho tương lai. Van den Dool (1994) đã sử dụng kỹ thuật này trên 
chuỗi số liệu SST toàn cầu. Chất lượng dự báo thu được theo tác giả là tương đương 
với các kỹ thuật thống kê phức tạp khác. 

Nói chung, tùy theo tình huống cụ thể và tùy thuộc vào cách đặt vấn đề, mỗi 
tác giả có thể chọn cho mình một phương pháp thích hợp. Chẳng hạn, Guhathakurta 
P. (2008) đã sử dụng phương pháp ANN để dự báo lượng mưa tháng cho 36 vùng 
khí hậu trên khu vực Ấn Độ khi sử dụng chính các chuỗi số liệu mưa làm nhân tố 
dự báo. Bằng phương pháp phân tích tương quan Canon (CCA), phương pháp tương 
quan tuyến tính xác định mối quan hệ giữa yếu tố dự báo và các nhân tố dự báo, 
Hwang Seung-On và CS (2001) đã xây dựng hệ thống dự báo nhiệt độ trung bình và 
tổng lượng mưa ba tháng cho khu vực Đông Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. 
Paulo A. A. và CS (2008) đã ứng dụng mô hình xích Markov để dự báo các sự kiện 
hạn hán ở Bồ Đào Nha trên cơ sở phân cấp hạn hán bằng chỉ số mưa chuẩn hóa 
(The Standardized Precipitation Index - SPI). Trong khi đó, Lim Young-Kwon và 
CS (2006) đã phát triển một mô hình để dự báo mưa gió mùa châu Á trung bình 5 
ngày với hạn dự báo một tháng và dài hơn. Mô hình dựa trên việc nhận dạng các 
dấu hiệu khí hậu (các thành phần tất định) có đóng góp vào hệ thống gió mùa châu 
Á và dự báo những dao động thời gian của các biên độ (các thành phần ngẫu nhiên) 
của các dấu hiệu riêng biệt. Zheng Xiaogu (2006) đã xây dựng mô hình thống kê để 
dự báo mưa cho New Zealand. Theo tác giả các nhân tố dự báo quan trọng đối với 
mưa mùa đông là SST tháng 5 vùng Nino 3 và SST khu vực trung tâm Ấn Độ 
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dương các tháng 3, 4, 5, và đối với mưa mùa hè là SST các tháng 9, 10, 11 vùng 
Nino 3 và chỉ số “dạng vành khuyên” (annular mode index) Nam bán cầu các tháng 
9, 10, 11. 

Trong những năm gần đây để tăng tính độc lập giữa các nhân tố dự báo người 
ta đã sử dụng kỹ thuật phân tích trực giao (EOF) tạo ra các biến thứ sinh. Tuy nhiên, 
do bản chất của phương pháp, các mô hình thống kê “cổ điển” đã bộc lộ những 
nhược điểm vốn có của nó. Đó là chúng chỉ có thể nắm bắt được những hiện tượng 
mang tính qui luật trong khi các hiện tượng cực đoan thường bị “bỏ sót”. Nói cách 
khác, các mô hình thống kê sẽ cho sai số lớn khi đối tượng được dự báo xảy ra có 
tính đột biến. 

Một cách tiếp cận khác hiện đang được ứng dụng rộng rãi là kỹ thuật “hạ qui 
mô” thống kê (statistical downscaling), trong đó các biến đầu vào của mô hình 
thống kê là các trường dự báo toàn cầu của mô hình động lực. Đây là cách tiếp cận 
“rẻ tiền”, phù hợp với các nước nghèo mà điều kiện trang thiết bị tính toán hạn chế, 
và trong nhiều trường hợp nó cũng đã mang lại hiệu quả đáng kể. 

Với cách tiếp cận này, các trường khí hậu toàn cầu dự báo, nhận được từ các 
trung tâm lớn trên thế giới, sẽ được nội suy về các vùng, địa phương có qui mô nhỏ 
hơn nhờ kỹ thuật thống kê. Phương pháp này cũng đã được thử nghiệm áp dụng 
trong phạm vi đề tài KC08.29/06-10 (Phan Văn Tân và CS, 2010), và đã chứng tỏ 
được phần nào kỹ năng dự báo một số yếu tố khí hậu cực đoan. Nhược điểm chính 
của phương pháp này nằm ở chỗ đầu vào của các mô hình thống kê là sản phẩm dự 
báo của các mô hình toàn cầu. Do đó, phụ thuộc vào độ chính xác của các mô hình 
này cũng như mối quan hệ thống kê của chúng với tập số liệu địa phương. Hơn nữa, 
do độ phân giải của các mô hình toàn cầu hiện nay nói chung còn khá thô (khoảng 
một vài trăm km), nhiều đặc tính địa phương bị làm trơn (độ cao địa hình, lớp phủ 
bề mặt, tính chất đất,…) trong khi chúng là những nhân tố chi phối mạnh mẽ điều 
kiện khí hậu địa phương và khu vực, nên hiệu quả của việc nội suy từ lưới mô hình 
về các vùng có qui mô nhỏ bằng phương pháp thống kê nói chung không cao, và dù 
sao vẫn mang tính quán tính lớn.  

Một trong những công trình gần đây có thể được xem là đại diện cho hướng 
nghiên cứu này là Young-Kwon Lim và CS (2010). Trong đó, lượng giáng thuỷ dự 
báo mùa cho mùa xuân và mùa hạ ở độ phân giải 2.5o của NCEP/CFS được các tác 
giả hạ qui mô thống kê về độ phân giải 20km cho khu vực Đông Nam Hoa Kỳ. Các 
kỹ thuật chính được sử dụng để hạ qui mô là phân tích hàm trực giao thực nghiệm 
với chu kỳ dừng (Cyclostationary Empirical Orthogonal Function - CSEOF), hồi 
qui đa biến, và tạo chuỗi thời gian ngẫu nhiên. Quá trình luyện sử dụng số liệu quan 
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trắc và CFS. CSEOF và hồi qui đa biến để đơn giản hoá việc nhận diện mối quan hệ 
thống kê giữa dao động khí hậu qui mô toàn cầu (phân giải thô) và qui mô địa 
phương (phân giải cao) nhằm cải thiện dự báo khí hậu ở độ phân giải cao. Theo các 
tác giả, dự báo CFS không có kỹ năng ở độ phân giải thô, nhưng việc hạ qui mô đã 
làm giảm đáng kể sai số quá ẩm và hệ số tương quan tăng lên từ 0.1-0.5. Khả năng 
dự báo phân hạng (hay dự báo pha) của giáng thuỷ mùa và giáng thuỷ cực đoan (tần 
suất số ngày mưa lớn) đánh giá bằng điểm số kỹ năng Heidke (HSS) cũng được cải 
thiện bởi việc hạ qui mô. Chẳng hạn, HSS trung bình miền tính đối với hai hạng dự 
báo bằng hạ qui mô ít nhất là 0.20, trong khi điểm số dự báo bằng CFS gần bằng 0 
và không bao giờ vượt quá 0.1. 

Dự báo tổ hợp có thể được xem là sự kết hợp hài hoà, lôgic giữa phương pháp 
thống kê và phương pháp động lực trong đó sản phẩm đầu ra của các mô hình số là 
số liêu đầu vào của các mô hình thống kê. Đây cũng là hướng tiếp cận cho phép cải 
thiện đáng kể chất lượng dự báo của mô hình số (Wang Huijun và CS, 2009; 
Zongjian Ke và CS, 2009; Piani C. và CS, 2010). Tuy nhiên nó vượt ra khỏi khuôn 
khổ đề tài này nên đó là một hướng phát triển nghiên cứu tiếp của đề tài. 

1.3. Dự báo mùa bằng các mô hình động lực 

Hướng tiếp cận sử dụng các mô hình động lực để dự báo mùa có thể được thực 
hiện theo các phương thức sau đây: 1) Sử dụng trực tiếp sản phẩm dự báo của mô 
hình toàn cầu (GCM), tức tích phân dự báo các mô hình hoàn lưu chung khí quyển 
(AGCM) hoặc hệ thống kết hợp mô hình hoàn lưu chung khí quyển – đại dương 
(AOGCM); và 2) Lồng (nest) các RCM vào các GCM theo nghĩa các mô hình khí 
hậu khu vực (RCM) sử dụng sản phẩm dự báo của GCM làm điều kiện ban đầu và 
điều kiện biên phụ thuộc thời gian để hạ qui mô động lực cho khu vực được quan 
tâm. 

Theo hướng tiếp cận này, các mô hình hoàn lưu chung AGCM, AOGCM và 
các RCM là công cụ chủ yếu được sử dụng. Phương pháp sử dụng các mô hình 
động lực dự báo mùa nhìn chung chỉ mới bắt đầu từ khoảng vài chục năm trở lại 
đây. Một bước tiến quan trọng có thể kể đến là nghiên cứu của Cane và CS (1986) 
trong đó các tác giả đã thành công trong việc sử dụng một mô hình kết hợp đại 
dương - khí quyển vùng xích đạo Thái Bình Dương tương đối đơn giản để dự báo 
El Nino cho thời hạn 1 hoặc 2 năm. Điều kiện ban đầu được sử dụng là sự biến đổi 
của trường gió quan trắc trên Thái Bình Dương để tạo ra phân bố của biến đổi nhiệt 
và khối lượng trong các trường ban đầu của mô hình đại dương. Dự báo nhận được 
không thật chính xác cho 1 đến 3 tháng đầu, nhưng kỹ năng dự báo giảm chậm theo 
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thời gian, và khả năng của mô hình để dự báo biến động El Nino cho thời hạn 6-12 
tháng là rất ấn tượng. Chen và CS (1998) cũng đã tích hợp số liệu vệ tinh vào điều 
kiện ban đầu cho mô hình tương tự. Một số mô hình dự báo kết hợp khí quyển - đại 
dương tương đối đơn giản cũng đã được phát triển bởi Balmaseda và CS (1994), 
Kleeman và CS (1995). 

Trong thời gian ban đầu, khi độ chính xác của các mô hình chưa cao và việc 
tính toán chưa thực sự được hỗ trợ bởi những hệ thống máy tính lớn, người ta 
thường đơn giản hóa các hệ thống kết hợp GCM, ví dụ như thay thế mô hình khí 
quyển bằng sơ đồ thống kê và chỉ đại dương được mô phỏng cụ thể (Barnett và CS, 
1993). Khi dự báo dị thường SST cho thời hạn 1 năm, Stockdale (1997) đã cho 
phép sai số mô hình kết hợp diễn tiến tự do trong quá trình dự báo và chỉ sử dụng dị 
thường quan trắc để khởi tạo lại mô hình. Về khả năng các GCM có thể tái tạo dị 
thường khí hậu mùa khi bị điều khiển bởi dị thường nhiệt độ bề mặt biển (SST) đã 
được nhiều tác giả tiến hành nghiên cứu (Palmer và Mansfield, 1986; Lau và Nath, 
1994; Livezey và CS, 1997). Một số nghiên cứu khác sử dụng cùng một cách tiếp 
cận, nhưng thay vì SST quan trắc đã sử dụng SST dự báo. Chẳng hạn, Barnett và 
CS (1994) đã sử dụng mô hình hoàn lưu chung khí quyển (AGCM) để dự báo khí 
hậu trong điều kiện SST vùng nhiệt đới Thái Bình Dương đã được dự báo. Nghĩa là 
đầu tiên SST được dự báo cho một hạn thời hạn nào đó trong tương lai, sau đó được 
sử dụng như là điều kiện biên của AGCM để đưa ra dự báo của các yếu tố khí hậu 
khác. Kết quả cho thấy dự báo độ cao 500 mb thời kỳ mùa đông, nhiệt độ không khí 
bề mặt và giáng thủy cho 7 sự kiện khí hậu lớn trong thời kỳ 1970-1990 thể hiện tốt 
các giá trị quan trắc tại rất nhiều nơi trên trái đất. Phương pháp tổ hợp cũng đã sử 
dụng bởi Venkata Ratnam J. (2007) để chạy dự báo mùa cho mùa gió mùa 2005 
bằng T170L42 AGCM của NCEP với sáu điều kiện ban đầu lấy từ hệ thống dự báo 
kết hợp CFS (Climate Forecast System). 

Các mô hình AOGCM đã không ngừng được phát triển và hoàn thiện thông 
qua việc tăng độ phân giải không gian cũng như cải tiến các modul động lực học và 
các sơ đồ tham số hóa (chẳng hạn, băng biển, lớp biên khí quyển, lớp xáo trộn đại 
dương). Nhiều quá trình rất quan trọng đã được đưa vào trong các mô hình, bao 
gồm những quá trình ảnh hưởng đến các nhân tố tác động (forcing) (ví dụ xon khí 
bây giờ đã được mô hình hóa trong mối tương tác với các quá trình khác trong 
nhiều mô hình). Kỹ năng của các mô hình kết hợp GCM trong dự báo El Nino đã 
được cải tiến đáng kể sau đó. Trong chương trình “Biến động và khả năng dự báo 
của hệ thống đại dương - khí quyển” (Variability and Predictability of the Ocean-
Atmosphere System - CLIVAR - http://www.clivar.org/about/about-clivar) đã so 
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sánh, đánh giá kỹ năng dự báo của nhiều mô hình, phương pháp khác nhau cho sự 
kiện ENSO 1997/98 và cho thấy kết quả tốt nhất thuộc về các mô hình phức tạp 
(Trenberth, 1998). Trong dự báo hạn mùa cho khu vực gió mùa Nam Á, một số 
nghiên cứu cho thấy kết quả dự báo ở khu vực này thường kém chính xác hơn so 
với nhiều khu vực khác trên thế giới (Gadgil và Sajani, 1998; Kang và CS, 2002; 
Wang và CS, 2004b). Chakraborty và Krishnamurti (2006) đã sử dụng tổ hợp 13 mô 
hình kết hợp đại dương khí quyển để dự báo hạn mùa cho khu vực gió mùa mùa hè 
Nam Á, và chỉ ra rằng kết quả dự báo tổ hợp là tốt hơn tất cả các kết quả dự báo bởi 
những mô hình thành phần riêng lẻ. Hướng dự báo tổ hợp hiện đang tiếp tục được 
phát triển mạnh và được ứng dụng rộng rãi tại nhiều trung tâm nghiên cứu trên thế 
giới, trong đó có thể kể đến các dự án như: PROVOST (Prediction of Climate 
Variations on Seasonal to Interannual Timescales); DEMETER (Development of an 
European Multimodel Ensemble System for Seasonal to Interannual Prediction 
project) được cấp kinh phí bởi cộng đồng châu Âu (Palmer và CS, 2004); Trung 
tâm khu vực về dự báo hạn mùa bằng tổ hợp các mô hình (APCN) của Hàn Quốc 
được tài trợ bởi APEC. APCN sử dụng kỹ thuật phát triển bởi Krishnamurti và CS 
(1999) trong đó mỗi mô hình được tính trọng số dựa trên kỹ năng tương ứng của nó 
trong giai đoạn dự báo quá khứ (hindcast). 

Trong số các mô hình khí hậu toàn cầu dự báo hạn mùa đáng chú ý là mô hình 
CFS (Climate Forecast System) của NCEP (Saha S. và CS, 2006). Đây là hệ thống 
mô hình kết hợp đầy đủ (full couple) đồng thời giữa mô hình khí quyển và mô hình 
đại dương, mới được đưa vào chạy nghiệp vụ từ tháng 8 năm 2004 tại NCEP. Hiện 
tại, hạn dự báo của CFS là 9 tháng. CFS được xem là sự phát triển mở rộng cơ sở hạ 
tầng dự báo thời tiết của NCEP. Thành phần khí quyển của CFS là mô hình khí 
quyển GFS của NCEP tháng 2 năm 2003 (Moorthi và CS, 2001). Thành phần đại 
dương là mô hình MOM3 của GFDL (Pacanowski và CS, 1998), là phiên bản sai 
phân hữu hạn các phương trình nguyên thủy mô tả đại dương dựa trên các giả thiết 
xấp xỉ thủy tĩnh và Boussinesq. MOM3 sử dụng hệ tọa độ cầu theo phương ngang 
với lưới xen kẽ Arakawa B và tọa độ z theo phương thẳng đứng. Biên bề mặt đại 
dương được tính như là mặt hiện tự do. Miền tính tựa hình cầu trải rộng từ 740S đến 
640N. Độ phân giải ngang là 1 độ. Độ phân giải theo phương kinh tuyến là 1/3 độ 
đối với miền nằm giữa 100S và 100N, tăng dần về phía cực qua miền nhiệt đới cho 
đến khi xấp xỉ 1 độ tại 300S và 300N. Mô hình có 40 mực theo chiều thẳng đứng với 
27 mực ở phía trên độ sâu 400m và độ sâu đáy vào khoảng 4.5km. Độ phân giải 
theo chiều thẳng đứng từ bề mặt đến độ sâu 240m là 10m, tăng dần cho đến khoảng 
511m ở lớp đáy.  
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Trong CFS các thành phần khí quyển và đại dương được kết hợp không có 
hiệu chỉnh dòng. Hai thành phần trao đổi các đại lượng trung bình hàng ngày, như 
thông lượng nhiệt và động lượng mỗi ngày một lần. Vì sự khác nhau trong miền vĩ 
độ (latitudinal domain), tương tác đầy đủ giữa các thành phần khí quyển và đại 
dương bị giới hạn từ 650S đến 500N. Từ 74S và 64N hướng về cực, SST cần cho mô 
hình khí quyển được lấy từ số liệu khí hậu quan trắc. Giữa 740S và 650S và giữa 
640N và 500N, SST cho thành phần khí quyển được lấy trung bình trọng số của 
quan trắc khí hậu và SST từ thành phần đại dương của CFS. Các trọng số biến thiên 
tuyến tính theo vĩ độ sao cho SST tại 740S và 640N bằng với quan trắc khí hậu, và 
SST từ 650S và 500N bằng các giá trị nhận từ thành phần đại dương. Sự mở rộng 
băng biển bắt buộc phải từ quan trắc khí hậu. 

Điều kiện ban đầu của đại dương được nhận từ hệ thống đồng hóa số liệu đại 
dương toàn cầu (GODAS) (Behringer và CS, 2005), là hệ thống đã chạy nghiệp vụ 
tại NCEP vào tháng 9 năm 2003. Mô hình đại dương sử dụng trong GODAS giống 
như mô hình sử dụng trong dự báo hồi cứu CFS. Hệ thống đồng hóa số liệu đại 
dương sử dụng kỹ thuật biến phân ba chiều (3-D) của Derber và Rosati (1989) có 
sửa đổi để đưa vào những biến động thẳng đứng trong hiệp phương sai của sai số 
(Behringer và CS, 1998). Mô hình đại dương trong GODAS chịu cưỡng bức hàng 
tuần bởi thông lượng của nhiệt (Q), thông lượng nổi bề mặt (E-P) và vector ứng suất 
gió (τ) từ tái phân tích NCEP-2 (Kanamitsu và CS, 2002A). Kỹ thuật giảm dư (với 
qui mô thời gian giảm dư 90 ngày) đã được ứng dụng để nới lỏng dần nhiệt độ bề 
mặt biển mô phỏng GODAS về SST Reynolds (Reynolds và Smith, 1994), và 
trường độ muối bề mặt biển được nới lỏng dần về trường trung bình tháng khí hậu 
Levitus của độ muối bề mặt biển (Levitus và CS, 1994). Số liệu nhiệt độ gần bề mặt 
đã được đồng hóa được nhận từ nhiệt ký nước sâu mở rộng (expendable 
bathythermographs - XBTs), chuỗi các phao cố định khí quyển - đại dương nhiệt 
đới (the tropical atmosphere-ocean (TAO) array of moored buoys), và mạng lưới 
phao ARGO (the ARGO network of floats). Sự biến động muối gần bề mặt ảnh 
hưởng mạnh tới sự phân tầng mật độ trong đại dương thông qua sự hình thành các 
lớp ngăn chặn phân tầng muối (salt-stratified barrier layers), đặc biệt ở tây và trung 
tâm Thái Bình dương xích đạo. Do đó mối quan hệ nhiệt-muối (T-S) khí hậu là bắt 
buộc phải có để hiệu chỉnh profile muối gần bề mặt trong khi chạy mô hình. 

Mặc dù các GCM đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc tái tạo khí 
hậu quá khứ và dự tính khí hậu tương lai nhưng chúng vẫn chưa thể mô phỏng tốt 
khí hậu cho từng khu vực do hầu hết các GCM đều có độ phân giải thấp, thường từ 
2.5 độ đến 3.7 độ, không đủ để có thể mô tả các đặc trưng khu vực như khí hậu gió 
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mùa, địa hình và hệ sinh thái phức tạp, đặc biệt là tác động mạnh mẽ của con người. 
Do đó, từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, các mô hình khu vực hạn chế 
(LAM) đã được áp dụng vào nghiên cứu khí hậu khu vực thông qua kỹ thuật “lồng 
ghép” một chiều (Giorgi và Mearns, 1991), trong đó các điều kiện ban đầu (Initial 
Condition − IC) và điều kiện biên xung quanh (Lateral Boundary Condition − LBC) 
cần để chạy LAM được cung cấp bởi số liệu tái phân tích toàn cầu hoặc từ sản phẩm 
của GCM (Giorgi và Bi, 2000). Đó là các mô hình khí hậu khu vực (RCM). Phương 
pháp lồng ghép RCM vào GCM thường được gọi là hạ thấp qui mô động lực, hay 
chi tiết hóa động lực (Dynamical Downscaling). Các RCM được tích phân với độ 
phân giải ngang mịn hơn rất nhiều khi sử dụng IC và LBC phụ thuộc thời gian. 

Nếu RCM được điều khiển bởi số liệu tái phân tích, IC và LBC được xem là 
gần với trạng thái thực của khí quyển, và do đó số liệu đầu vào được coi như là các 
trường dự báo toàn cầu “hoàn hảo”. Chính vì vậy, người ta thường sử dụng các 
trường tái phân tích làm IC và LBC để nghiên cứu, đánh giá kỹ năng của các RCM. 
Kỹ năng của các RCM trong trường hợp này phụ thuộc vào bản chất động lực học 
và vật lý của mô hình, như hệ phương trình mô tả trạng thái khí quyển, hệ tọa độ, 
phương pháp tích phân thời gian, không gian, độ phân giải, các sơ đồ tham số hóa 
vật lý,… Do đó để nghiên cứu, phát triển và cải tiến các RCM số liệu tái phân tích 
thường đươc sử dụng trong các bài toán mô phỏng, khảo sát độ nhạy (sensitivity 
testing) thông qua việc đánh giá khả năng tái tạo điều kiện khí hậu quá khứ của các 
RCM. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các RCM hiện hành có thể tái tạo các trường 
nhiệt độ quan trắc trung bình trên khu vực khoảng 105 đến 106 km2 với sai số dưới 
2oC và từ 5-50% đối với lượng giáng thủy (Giorgi và Shields, 1999; Pan và CS, 
2000). Rất nhiều nghiên cứu khác nhau về RCM đã được so sánh để tìm ra sự khác 
biệt cũng như điểm chung về ưu điểm và nhược điểm của các mô hình, như 
Christensen và CS (1997) ở Châu Âu, Takle và CS (1999) ở Mỹ và Leung và CS 
(1999a,b) ở Đông Á. 

Sau khi được thẩm định kỹ năng qua mô phỏng khí hậu tại từng khu vực, 
trong từng mùa, các mô hình RCM có thể được ứng dụng để dự báo khí hậu khu 
vực với IC và LBC lấy từ các trường dự báo của các GCM. Sai số dự báo của RCM 
trong trường hợp này có thể bao gồm sai số của chính mô hình (khả năng của mô 
hình) và sai số của GCM (Noguer và CS., 1998). Các công trình nghiên cứu liên 
quan đến việc sử dụng RCM vào dự báo mùa nói riêng, dự báo khí hậu nói chung 
vẫn còn hết sức khiêm tốn. Các công trình nghiên cứu hiện nay chủ yếu vẫn tập 
trung vào khảo sát độ nhạy, đặc biệt là độ nhạy của các sơ đồ tham số hóa đối lưu, 
đánh giá khả năng mô phỏng của các RCM. Chẳng hạn, Jiao Yanjun (2006) đã sử 
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dụng mô hình CRCM (The third-generation Canadian Regional Climate Model) để 
mô phỏng hoàn lưu, nhiệt độ và giáng thủy trên khu vực Bắc Mỹ thời kỳ 1987-
1991. Kết quả cho thấy, CRCM đã tái tạo tốt hoàn lưu qui mô lớn, đã mô phỏng khá 
gần với thực tế biến động mùa của nhiệt độ và giáng thủy mùa đông trên khu vực 
Bắc Mỹ. Mặc dù vậy, mô hình cũng đã cho kết quả mô phỏng vượt quá quan trắc 
một cách có hệ thống lượng giáng thủy mùa hè. 

Nhờ những cải tiến trong các RCM về động lực học và các sơ đồ tham số hóa 
cũng như độ chính xác trong các trường tái phân tích tăng lên do được bổ sung 
nhiều nguồn quan trắc khác nhau (số liệu vệ tinh, rada, thám sát máy bay,…), sai số 
hệ thống trung bình khu vực của các trường mô phỏng bởi RCM đã giảm đáng kể. 
Chẳng hạn đối với nhiệt độ sai số này giảm khoảng 2oC, còn đối với lượng mưa là 
50-60% (Giorgi và Marinucci, 1996; Noguer và CS., 1998; Jones và CS., 1999; 
Giorgi và CS., 1998b; McGregor và CS., 1998; Kato và CS., 2001). Trong tất cả các 
thử nghiệm của Leung và CS (1999a,b), Laprise và CS (1998), Christensen và CS 
(1998) và Machenhauer và CS (1998) đều cho thấy phân bố không gian của các 
trường của RCM phù hợp với thực tế hơn so với GCM vì đã biểu diễn được các tác 
động địa hình và tương phản đất − biển với độ phân giải cao hơn. Thông thường thì 
RCM sẽ cho sai số hệ thống thấp hơn GCM vì độ phân giải ngang đặc biệt quan 
trọng, nhất là đối với mô phỏng chu trình thủy văn. Christensen và CS (1998) chỉ ra 
rằng chỉ có độ phân giải rất cao mới có thể mô phỏng đủ tốt quá trình thủy văn bề 
mặt trên các dải núi ở Nauy và Thụy Điển. Theo Fu và CS (1998), trên qui mô thời 
gian mùa, phân bố không gian, thời gian của các đặc trưng khí hậu khu vực, như dải 
mưa Đông Á và front Baiu, có thể được tái tạo tốt với độ tin cậy cao bởi RCM. Các 
RCM cũng có thể mô phỏng tốt sự biến đổi dưới mùa của gió mùa Nam Á, dao 
động 30-50 ngày của hoàn lưu và dị thường giáng thủy (Bhaskaran và CS., 1998; 
Hassell và Jones, 1999). 

Việc ứng dụng các RCM trong nghiên cứu khí hậu khu vực gió mùa cũng đã 
được nhiều tác giả quan tâm đặc biệt. Trong số đó, gió mùa Châu Á là khu vực gió 
mùa điển hình nhất trên thế giới nên đã có nhiều dự án, phòng thí nghiệm đã được 
triển khai, thành lập. Gió mùa Châu Á bao gồm ít nhất 2 hệ thống con là gió mùa 
Nam Á (hay gió mùa Ấn Độ) và gió mùa Đông Á, hoạt động độc lập với nhau vào 
cùng một thời gian nhưng có tương tác với nhau (Chen và Jin, 1984; Tao và Chen, 
1987; Kripalani và Kulkani, 1997, 1998, 2001). Trong khi gió mùa Ấn Độ đã được 
tập trung nghiên cứu từ rất lâu, hệ thống gió mùa Đông Á chỉ mới được quan tâm 
tới trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây (Liu và CS., 2005). Gió mùa Đông Á có thể 
được chia nhỏ thành gió mùa Đông Nam Á (Lau và Yang, 1997), thịnh hành trên 
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bán đảo Đông Dương, Nam Trung Quốc và biển Đông, và gió mùa Bắc Thái Bình 
Dương (Wang và Wu, 1997) cùng với gió mùa cận nhiệt đới lục địa Đông Á−Nhật 
Bản. Hoạt động của gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Trung Quốc và biển Đông 
không chỉ ảnh hưởng đến khí hậu trên khu vực này mà còn ảnh hưởng tới khí hậu 
các khu vực lân cận, thậm chí là khí hậu toàn cầu thông qua các quá trình trao đổi 
năng lượng và chu trình thủy văn (Lau và Weng, 2002). Gió mùa mùa đông ở Châu 
Á là do sự xâm nhập các khối không khí lạnh cực đới xuống các vĩ độ thấp vào mùa 
đông thành từng đợt khoảng 5-7 ngày, chủ yếu làm cho thời tiết trở nên lạnh và khô, 
ít mưa, ngoại trừ những vùng ven biển, nơi thường xảy ra mưa phùn, giá rét vào 
cuối mùa đông do ảnh hưởng của không khí cực đới biến tính qua biển. Những đợt 
rét đậm, rét hại và khô hạn trong mùa đông ảnh hưởng rất nhiều đến mùa màng.  

Hoạt động của gió mùa mùa đông khá ổn định và có thể dự báo được do sự 
xâm nhập lạnh gắn liền với hoạt động của áp cao lạnh lục địa, trong khi gió mùa 
mùa hè là hệ thống hoạt động phức tạp gắn liền với các quá trình quy mô vừa và 
chịu các ảnh hưởng không nhỏ của các quá trình có tính địa phương như địa hình, 
đường bờ,… Hoạt động của gió mùa mùa hè thường chịu ảnh hưởng của các nhiễu 
động nhiệt đới, và trong các tháng chuyển mùa còn có sự tương tác phức tạp giữa 
hai hệ thống mùa đông và mùa hè gây hậu quả thời tiết nghiêm trọng. Một trong 
những nghiên cứu kiểm nghiệm khả năng của RCM trong mô phỏng khí hậu hạn 
mùa Châu Á đáng chú ý là của Liu, Giorgi và Washington (1994). Các tác giả đã sử 
dụng mô hình RegCM để mô phỏng gió mùa mùa hè Đông Á từ tháng 6 đến tháng 8 
năm 1990. Hoàn lưu gió mùa, giáng thủy và nhiệt độ mặt đất nhìn chung phù hợp 
với quan trắc, mặc dù phần nào mô phỏng của mô hình lạnh và khô hơn. Xu thế này 
cũng tương tự như các kết quả mô phỏng bởi RegCM trên khu vực khác (Mỹ, Châu 
Âu, Châu Phi). Hơn nữa, RegCM có thể biểu diễn được các trung tâm mưa lớn và 
ảnh hưởng của địa hình tới nhiệt độ cực đại địa phương.  

Theo Li và Yanai (1996), biến đổi mùa của gió mùa mùa hè Châu Á rõ ràng có 
liên quan với sự biến đổi của tương phản nhiệt giữa lục địa Âu Á với Thái Bình 
Dương và Ấn Độ Dương. Ueda và Yasunari (1998) chỉ ra rằng tương phản nhiệt 
giữa cao nguyên Tây Tạng và Ấn Độ Dương xích đạo có lẽ tác động tới sự mở rộng 
về phía đông của dòng xiết gió mùa mực thấp và sự bùng phát gió mùa Đông Nam 
Á bao gồm cả sự khởi đầu của gió mùa trên biển Đông. Đối với gió mùa trên bán 
đảo Triều Tiên, Im E.-S. và CS (2006) đã chạy thử nghiệm RegCM3 để mô phỏng 
nhiệt độ bề mặt và giáng thủy cho khu vực này. RegCM3 được lồng một chiều 
nhưng sử dụng hai lưới lồng với độ phân giải 60km và 20km tương ứng với miền 
lớn, bao phủ cả khu vực Đông Á, và miền nhỏ, bao phủ bán đảo Triều Tiên. Thời 
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gian mô phỏng là từ 1 tháng 10 năm 2000 đến 30 tháng 9 năm 2003. Nhiệt độ mô 
phỏng có sai số hệ thống là âm, đặc biệt trên các khu vực núi trong mùa hè. Lượng 
mưa mùa hè phụ thuộc chủ yếu vào khả năng mô phỏng những hiện tượng đối lưu 
mùa hè riêng lẻ và các cơn bão nhiệt đới hơn là tác động của địa hình. Francisco và 
CS (2006) cũng sử dụng mô hình RegCM để thử nghiệm mô phỏng mưa mùa hè ở 
Phillipines. Các thử nghiệm độ nhạy được thực hiện với số liệu đầu vào khác nhau 
(NCEP và ERA40) và sơ đồ thông lượng khối qua bề mặt đại dương (BATS và 
Zeng) được chạy cho 5 mùa hè. Đối chiếu kết quả mô phỏng với quan trắc thực tế, 
tác giả cho rằng số liệu tái phân tích ERA40 và sơ đồ tính thông lượng khối đại 
dương theo BATS thích hợp hơn cả đối với mô phỏng giáng thủy của Phillipines.  

Việc ứng dụng RegCM để mô phỏng khí hậu khu vực gió mùa mùa hè Châu Á 
đã được đăng tải trên nhiều bài báo khác nhau, trong đó các tác giả đã chú trọng đến 
việc khảo sát độ nhạy của các sơ đồ tham số hóa vật lý cũng như động lực học của 
mô hình đối với kết quả mô phỏng. Các quá trình được xem xét bao gồm bức xạ và 
các quá trình bề mặt (Giorgi và CS., 1999; Francisco và CS., 2006), tham số hóa đối 
lưu, tác động của độ phân giải (Kato và CS., 1999), vai trò của xon khí (Qian Y. và 
Giorgi, 1999),… 

Một trong những nghiên cứu đáng chú ý là gần đây nhóm các nhà khoa học 
thuộc Đại học Tổng hợp bang Iowa, Hoa Kỳ (Iowa State University, Ames, Iowa 
USA) đã thực hiện dự án MRED (Multi-RCM Ensemble Downscaling of NCEP 
CFS Seasonal Forecasts) trong đó sản phẩm dự báo mùa của mô hình CFS được sử 
dụng làm đầu vào cho một loạt các mô hình khí hậu khu vực để xây dựng và thử 
nghiệm một hệ thống dự báo tổ hợp. Động lực thúc đẩy việc hình thành dự án này là 
hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo mùa của mô hình toàn cầu. Cụ thể, các mô 
hình dự báo hạn mùa vốn dĩ là các mô hình toàn cầu trong đó độ phân giải bị hạn 
chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế do chưa thể mô tả chi tiết các đặc điểm 
địa phương như đường bờ biển, địa hình hoặc đất sử dụng. Việc hạ qui mô động lực 
có thể cung cấp thêm những thông tin chi tiết, hữu ích cho người dùng, nhất là tổ 
hợp các sản phẩm đó. Mục tiêu của dự án là chứng minh được tính hữu ích của việc 
hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo hạn mùa của mô hình toàn cầu bằng nhiều mô 
hình khu vực để ứng dụng trong thủy văn ở Hoa Kỳ. 

1.4. Về dự báo mùa các hiện tượng khí hậu cực đoan 

Bài toán dự báo mùa thường bao hàm việc dự báo tất cả các yếu tố và hiện 
tượng khí hậu có khả năng dự báo được. Tính dự báo được (predictability) của các 
yếu tố và hiện tượng khí hậu hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Nói chung, 
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các trường trung bình tháng hoặc mùa và các pha (category - Above Normal, 
Normal và Below Normal) đều có tính dự báo cao, nhưng các hiện tượng cực đoan 
và các đại lượng cực trị đều có tính dự báo thấp do tính bất định lớn của chúng. Mặc 
dù vậy, do nhu cầu thực tế, các nhà khoa học vẫn cố gắng tiến hành các thử nghiệm 
nhằm tìm cách loại bỏ tính bất định và nâng cao hiệu quả dự báo khi sử dụng cả 
phương pháp thống kê và mô hình động lực.  

Việc ứng dụng các mô hình thống kê trong dự báo các hiện tượng khí hậu cực 
trị đã được chú trọng trong những năm gần đây. Chẳng hạn, Alfaro, Eric J. (2006) 
đã ứng dụng mô hình thống kê dựa trên phân tích tương quan Canon (CCA) để khảo 
sát khả năng dự báo nhiệt độ không khí cực trị (Tx và Tm) mùa (các tháng 6,7,8 - 
JJA) cho khu vực miền Trung Hoa Kỳ. Huth Radan (2004) đã áp dụng phương pháp 
hạ qui mô thống kê (SD) trên sản phẩm mô hình toàn cầu của Canada (Canadian 
Climate Centre general circulation model - CCCM) để xác định nhiệt độ ngày trên 
mạng lưới 39 trạm ở trung tâm và tây châu Âu. Các phương pháp SD tuyến tính đã 
được sử dụng gồm hồi qui (REG) dựa trên giá trị lưới, CCA, phân tích thành phần 
chính (PCA). Tập nhân tố dự báo là độ cao các mực 500 và 1000 hPa, nhiệt độ mực 
850 hPa, độ dày lớp 1000-500 hPa xác định từ lưới mô hình trên miền bao phủ khu 
vực châu Âu và một phần Đại Tây dương. Lim Young-Kwon (2009) đã sử dụng SD 
để nhận được lượng mưa dự báo mùa cũng như cực trị mưa trên lưới có độ phân 
giải cao (20 km) các thời kỳ mùa xuân và mùa hè cho khu vực đông nam Hoa Kỳ từ 
sản phẩm của mô hình CFS (NCEP). 

Phát triển mạnh mẽ nhất trong ứng dụng các mô hình thống kê dự báo mùa các 
hiện tượng khí hậu cực đoan có lẽ là dự báo sự hoạt động của XTNĐ (Landsea 
Christopher W. và CS, 1994, 1998; William M. Gray và CS, 1994; Neville Nicholls 
và CS, 1998; Elsner James B. và CS, 2000; Johnny C. L. Chan và CS, 1998; 
Nguyễn Văn Tuyên, 2007, 2008, …). Trong các công trình này, số lượng và số ngày 
hoạt động của XTNĐ trên các vùng khác nhau, chủ yếu ở Đại Tây dương và Tây 
Thái Bình dương, được dự báo. Các nhân tố dự báo có thể là những nhân tố thuộc 
nhóm ENSO (SST(A) các cùng Nino12, 3, 4, 3.4), hoặc các đặc trưng hoàn lưu khí 
quyển và đại dương qui mô lớn như QBO, SOI, …. Hoạt động của bão trên khu vực 
Tây Bắc Thái Bình Dương cũng đã được một số tác giả quan tâm (Chan và Shi, 
1996, 2000). Trong các công trình này, phương pháp hồi quy từng bước nhiều biến 
đã được sử dụng để lọc nhân tố dự báo. Fan Ke (2007) đã khảo sát ảnh hưởng của 
hoàn lưu khí quyển thời kỳ mùa đông - mùa xuân Bắc Bán cầu đối với tần suất bão 
khu vực Tây Bắc Thái Bình dương. Tác giả đã sử dụng một số nhân tố dự báo như 
độ phủ băng biển khu vực Bắc Thái Bình dương và dao động Bắc Thái Bình dương 
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cho mô hình hồi qui tuyến tính đa biến để thiết lập mô hình dự báo tần suất bão dựa 
trên chuỗi số liệu 1965-1999. 

Việc dự báo mùa các hiện tượng khí hậu cực đoan bằng mô hình số thực chất 
là bài toán phân tích, xử lý sản phẩm dự báo của các mô hình. Thông thường nhất 
hiện nay đối với lớp bài toán này là dự báo hạn hán mà kết quả đã được thường 
xuyên cập nhật trên Internet, chẳng hạn sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo 
Khí hậu Hoa Kỳ có thể được khai thác qua địa chỉ http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ 
products/Drought. Một trong những công trình đáng chú ý gần đây do Huang Wan-
Ru và CS (2013) thực hiện là dự báo sự hoạt động của XTNĐ trên khu vực Tây Bắc 
Thái Bình dương bằng hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo mùa của CFS khi sử 
dụng mô hình khí hậu khu vực RegCM3. Tác giả đã thực hiện hai thử nghiệm là (1) 
chạy mô phỏng với số liệu tái phân tích toàn cầu của NCEP (CFSR) giai đoạn 1982-
2001, và (2) chạy dự báo lại với số liệu CFS phiên bản 2 (CFS2) cho thời kỳ 2000-
2010. Thử nghiệm thứ nhất nhằm khảo sát khả năng của RegCM3 trong việc tái tạo 
khí hậu hoạt động của XTNĐ về thời gian và không gian cũng như khả năng ứng 
dụng mô hình trong dự báo sự hình thành và đổ bộ của XTNĐ trong thử nghiệm thứ 
hai. Cả hai thử nghiệm đều thực hiện cho mùa hoạt động của XTNĐ từ tháng 5 đến 
tháng 10. Kết quả nhận được cho thấy RegCM3 với số liệu CFSR đã mô phỏng tốt 
hơn sự biến động không gian và thời gian của XTNĐ thời kỳ 1982-2001 so với khi 
chạy RegCM3 với số liệu tái phân tích ERA40 đã được tác giả thực hiện trong một 
công trình trước đó. Đặc biệt, RegCM3 chạy với số liệu CFS2 cho thời kỳ 2000-
2010 đã cho vị trí hình thành và số lượng XTNĐ  khu vực Tây Bắc Thái Bình 
dương rất phù hợp với số liệu quan trắc. Kỹ năng của RegCM3 trong việc dự báo 
XTNĐ đổ bộ cho khu vực Đông Nam Á cao hơn so với khu vực Đông Á. 

1.5. Tình hình dự báo mùa ở Việt Nam 

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan, công tác dự báo 
hạn mùa ở Việt Nam hầu như chưa có gì đáng ghi nhận. Đầu những năm 2000, bài 
toán dự báo khí hậu hạn mùa đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp 
Tổng cục Khí tượng Thủy văn trước đây do TSKH Nguyễn Duy Chinh (Viện Khoa 
học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, nay là Viện Viện Khoa học Khí tượng 
Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu) làm chủ nhiệm. Phương pháp chủ đạo được sử dụng 
là các mô hình thống kê truyền thống. Kết quả của đề tài đã được đưa vào dự báo 
nghiệp vụ. Sản phẩm của hệ thống dự báo này là dị thường tổng lượng mưa mùa và 
nhiệt độ trung bình mùa (tổng hoặc trung bình từng 3 tháng liên tiếp nhau). Kết quả 
dự báo được biên tập thành “Thông báo khí hậu” ra hàng tháng và được cập nhật 
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thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn 
và Biến đổi khí hậu (http://www.imh.ac.vn/c_tt_chuyen_nganh/cb_thongbao 
_khihau/). Có thể nói đây là những nỗ lực đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, tính ứng 
dụng của các bản tin dự báo chưa cao, đặc biệt là chưa thể có những thông tin dự 
báo chi tiết, chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thực tiễn. 

Trong khuôn khổ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà 
Nội cũng như các đề tài luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, từ năm 2000 đến nay 
nhóm nghiên cứu của Bộ môn Khí tượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng 
đã triển khai nghiên cứu nhiều khía cạnh xung quanh vấn đề mô hình hóa khí hậu 
khu vực trong đó chú trọng đến khả năng mô phỏng mùa các trường khí hậu bằng 
các mô hình số trị. Đặc biệt gần đây hơn, trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước 
KC08.29/06-10 “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố 
và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến 
lược ứng phó”, Phan Văn Tân và CS (2010) đã bước đầu ứng dụng thành công hệ 
thống mô hình kết hợp đại dương - khí quyển CAM-SOM chạy dự báo hạn mùa 
cung cấp đầu vào cho các mô hình khí hậu khu vực trong điều kiện Việt Nam. Mặc 
dù vậy, những kết quả nhận được vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó điểm quan trọng 
nhất là chưa đánh giá được một cách đầy đủ sai số của trường toàn cầu dự báo. 

1.6. Nhận định chung 

Dự báo hạn mùa có thể tiếp cận bằng phương pháp thống kê, bao gồm cả 
thống kê truyền thống hạ thấp qui mô thống kê, và/hoặc bằng phương pháp mô hình 
số. Nhìn chung, cách tiếp cận thống kê truyền thống đã đạt được những kết quả nhất 
định nhưng còn xa mới đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của thực tế. Hạ qui mô thống 
kê phụ thuộc nhiều vào độ chính xác của sản phẩm dự báo từ các GCM. Tuy nhiên, 
sai số của các GCM hiện nay vẫn còn khá lớn và cũng chưa đủ chi tiết nên kết quả 
nhận được theo hướng này cũng còn nhiều hạn chế.  

Cách tiếp cận bằng mô hình động lực có thể sử dụng trực tiếp sản phẩm của 
GCM hoặc lồng (nest) các RCM vào các GCM dựa trên nguyên tắc hạ qui mô động 
lực đã thể hiện những ưu điểm vượt trội trong khả năng cung cấp sản phẩm dự báo. 

Trong trường hợp sử dụng trực tiếp sản phẩm của các GCM, do độ phân giải 
của các mô hình hiện nay chưa đủ mịn nên mô hình chưa nắm bắt được một cách 
đầy các quá trình qui mô khu vực và địa phương, chưa đạt được độ chi tiết mong 
muốn. Ưu điểm của việc lồng các RCM vào các GCM là đã mô tả chi tiết hơn các 
quá trình địa phương và khu vực. Mặc dù vậy, độ chính xác của kết quả dự báo 
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ngoài việc phụ thuộc vào điều kiện biên của GCM còn phụ thuộc vào chính năng 
lực của các RCM thông qua bản chất động lực và các sơ đồ tham số hóa. 

Đối với các nước phát triển, việc dự báo hạn mùa đã bước sang giai đoạn tổ 
hợp sản phẩm hạ qui mô động lực bằng các mô hình khu vực nhằm tăng độ phân 
giải cho các mô hình thủy văn. Thế mạnh của họ là đã có sẵn các mô hình toàn cầu 
và sản phẩm dự báo của chúng. 

Vì nhiều lí do khác nhau mà một trong đó là năng lực tính toán hạn chế, cho 
đến nay ở Việt Nam chưa có một hệ thống dự báo hạn mùa nào bằng mô hình động 
lực được ứng dụng ngoài một số thử nghiệm bước đầu trên bộ mô hình CAM-SOM 
và các mô hình khí hậu khu vực ở Bộ môn Khí tượng, trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Trong điều kiện hiện nay, xét về mọi phương diện, cả cơ sở vật chất, phương 
thức tổ chức, môi trường hợp tác, và đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao, cách 
tiếp cận tối ưu đối với Việt Nam là thực hiện phương châm “đi tắt, đón đầu”, tận 
dụng những tri thức sẵn có của thế giới, nghĩa là nghiên cứu ứng dụng để từ đó xây 
dựng cho mình một hệ thống có thể đáp ứng được bài toán dự báo hạn mùa. Xuất 
phát từ tình hình thực tiễn, việc xây dựng một hệ thống như vậy để hướng tới đưa 
vào ứng dụng nghiệp vụ là hoàn toàn có cơ sở. Đó là năng lực tính toán mặc dù 
chưa thực sự mạnh nhưng cũng đủ để có thể đáp ứng được dần dần bài toán dự báo 
thời gian thực (real time), và quan trọng hơn là đội ngũ các nhà khoa học hiện nay 
đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong suốt thập kỷ qua trong lĩnh vực mô hình 
số. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ trẻ trong các lĩnh vực Toán học, Công nghệ thông tin, 
Khí tượng thủy văn với nhiều tiềm năng, thế mạnh về khai thác, ứng dụng và phát 
triển các mô hình số, đã có thể dễ dàng tiếp cận với những công nghệ hiện đại. 
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Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu 

 

2.1. Đặt bài toán 

Như đã đề cập trong phần mở đầu, mục tiêu của đề tài là 1) Ứng dụng và xây 
dựng được hệ thống mô hình có khả năng dự báo hạn mùa các trường khí hậu với 
hạn dự báo 1, 3, 6 tháng ở Việt Nam; và 2) Xây dựng được hệ thống nghiệp vụ dự 
báo một số hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Như vậy, nhiệm vụ của đề tài 
cũng có thể được phân thành hai nhóm nội dung chính, đó là xây dựng hệ thống các 
mô hình dự báo hạn mùa các trường trung bình cũng như một số hiện tượng khí hậu 
cực đoan cho Việt Nam và xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo hạn mùa. 

Trước hết, để thực hiện bài toán dự báo hạn mùa bằng phương pháp động lực 
ở qui mô các vùng khí hậu trên lãnh thổ Việt Nam nhất thiết phải ứng dụng các mô 
hình khí hậu khu vực (RCM) theo nguyên tắc lồng các RCM vào các mô hình toàn 
cầu (GCM). Tuy nhiên, khác với các mô hình dự báo thời tiết trong đó điều kiện 
ban đầu và điều kiên biên từ các GCM khai thác miễn phí trên Internet nói chung có 
dung lượng số liệu không lớn cho mỗi lần dự báo, sản phẩm dự báo mùa từ các 
GCM làm đầu vào cho các RCM lớn hơn rất nhiều (gấp khoảng 100 lần hoặc hơn so 
với một lần chạy dự báo thời tiết tuỳ thuộc vào hạn dự báo). Hơn nữa, việc 
download sản phẩm dự báo hạn mùa từ các GCM sẵn có trên Internet để chạy các 
RCM không phải lúc nào cũng thực hiện được dễ dàng như đối với dự báo thời tiết. 
Bởi cho đến hiện nay hầu như chỉ có một vài Trung tâm lớn là có thể chạy dự báo 
mùa toàn cầu, như ở NCEP (Trung tâm Quốc gia dự báo môi trường Hoa Kỳ) và 
ECMWF (Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu), trong đó chỉ có NCEP là 
cung cấp miễn phí. Hơn nữa, nói chung việc cung cấp miễn phí các sản phẩm dự 
báo toàn cầu phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, để đảm bảo tính chủ động 
trong việc cung cấp trường dự báo toàn cầu cần tính đến phương án chạy dự báo các 
GCM trong đó các trường phân tích toàn cầu và/hoặc các trường nhiệt độ mặt biển 
(SST) dự báo có thể được khai thác miễn phí và dễ dàng qua Internet. 

Với cách đặt vấn đề đó, đề tài được triển khai theo hai phương án: 

1) Khai thác các trường dự báo toàn cầu sẵn có từ Internet làm đầu vào cho 
các mô hình khu vực. Trong trường hợp này phương án khả thi nhất là khai 
thác sản phẩm dự báo mùa của mô hình CFS của NCEP. Hiện nay, mô 
hình CFS đang được triển khai chạy dự báo nghiệp vụ tại NCEP với hạn 
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tối đa đến 9 tháng. Tuy nhiên, sản phẩm (dạng số theo định dạng mã 
GRIB) chỉ được cung cấp miễn phí trên Internet đến hạn dự báo 6 tháng; 

2) Thử nghiệm chạy các mô hình toàn cầu với các phương án khác nhau và 
đánh giá khả năng ứng dụng. Trong số những mô hình đã được thử nghiệm 
trước đây tại Bộ môn Khí tượng, Trường Đại học KHTN Hà Nội, chỉ có 
một số mô hình mà năng lực máy tính có thể đáp ứng được để chạy ở Việt 
Nam là hệ thống mô hình khí quyển CAM, hệ thống mô hình kết hợp khí 
quyển - đại dương CAM-SOM và mô hình khí quyển CCAM. Với mô hình 
CAM và CAM-SOM cần có điều kiện ban đầu cho cả mô hình CAM và 
mô hình SOM, còn với mô hình CCAM tối thiểu cần có SST dự báo làm 
điều kiện biên dưới. 

Trên cơ sở đó, sản phẩm dự báo sẽ là kết quả chạy các RCM với các trường dự 
báo toàn cầu, bao gồm các trường trung bình tháng, các cực trị trung bình và cực trị 
tuyệt đối, và một số hiện tượng khí hậu cực đoan. Danh mục các yếu tố và hiện 
tượng dự báo được cho trong bảng 2.1. Liên quan đến khái niệm “yếu tố và hiện 
tượng khí hậu cực đoan”, hiện đang còn nhiều ý kiến chưa thống nhất, do đó để 
tránh những tranh luận không cần thiết đề tài sẽ sử dụng ký hiệu và tên gọi cụ thể để 
trình bày. 

Bảng 2.1: Danh mục các biến trường và các hiện tượng được dự báo 
TT Tên biến hoặc ý nghĩa Ký hiệu 

1 Nhiệt độ không khí trung bình tháng T2m 

2 Nhiệt độ không khí cực đại trung bình tháng Tx 

3 Nhiệt độ không khí cực tiểu trung bình tháng  Tm 

4 Nhiệt độ không khí cực đại tuyệt đối tháng  TXx 

5 Nhiệt độ không khí cực tiểu tuyệt đối tháng TNn 

6 Tổng lượng mưa tháng  R 

7 Lượng mưa ngày lớn nhất tháng Rx1d 

8 Tổng lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất tháng Rx5d 

9 Số ngày trong tháng có nhiệt độ cực đại vượt quá phân vị 90% (số 
ngày nóng) 

NTX90p 

10 Số ngày trong tháng có nhiệt độ cực tiểu nhỏ hơn phân vị 10% (số 
đêm lạnh) 

NTN10p 

11 Số ngày có nhiệt độ cực đại vượt quá 35oC (số ngày nắng nóng) NTx35 

12 Số ngày có nhiệt độ trung bình ngày nhỏ hơn 15oC (số ngày rét 
đậm) 

NTm15 
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TT Tên biến hoặc ý nghĩa Ký hiệu 

13 Số ngày có nhiệt độ trung bình ngày nhỏ hơn 13oC (số ngày rét 
hại) 

NTm13 

14 Số ngày có lượng mưa vượt quá 50mm (số ngày mưa lớn) NR50 

15 Số ngày có lượng mưa cực đoan (1) NR95p 

16 Số ngày có lượng mưa cực đoan (2) NR99p 

17 Số lượng xoáy thuận nhiệt đới NTC 

18 Tháng hạn HH 

2.2. Các nguồn số liệu 

Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu của đề tài bao gồm: 

1) Số liệu tái phân tích toàn cầu: 

• Số liệu tái phân tích CFSR độ phân giải 2.5 độ (ký hiệu CFSR2.5): 
1980-2010 (31 năm)  

• Số liệu tái phân tích CFSR độ phân giải 0.5 độ (ký hiệu CFSR0.5): 
1980-2010 (31 năm) 

• Số liệu tái phân tích ERA Interim độ phân giải 0.25 độ, ký hiệu 
ERA_Int 

2) Số liệu dự báo toàn cầu 

• Sản phẩm dự báo của mô hình CFS, hạn dự báo 6 tháng không tính 
tháng hiện tại, độ phân giải 1.0 độ, ký hiệu CFS1.0: Số liệu được thu 
thập làm đầu vào cho các RCM chạy dự báo, điều kiện biên cập nhật 
từng 6 giờ một, mỗi tháng chạy 4 lần dự báo, các lần cách nhau 7 ngày, 
bắt đầu từ 01/01/2012 đến nay.  

• SST trung bình tháng dự báo từ CFS, hạn dự báo 6 tháng, độ phân giải 
1.0 độ, ký hiệu SST_CFS 

• SST trung bình tháng dự báo từ trung tâm IRI (International Research 
Institute for Climate and Society), hạn dự báo 6 tháng, độ phân giải 1.0 
độ, ký hiệu SST_IRI 

3) Số liệu quan trắc (OBS): Nhiệt độ và lượng mưa ngày trên mạng lưới trạm 
khí tượng Việt Nam 

• Số trạm và độ dài thời gian: 64 trạm cho thời kỳ 1980-2010, 170 trạm 
cho các năm 2012-2014 
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• Các yếu tố: Nhiệt độ không khí trung bình, cực đại, cực tiểu ngày và 
lượng mưa ngày. 

4) Số liệu quĩ đạo và cường độ bão, xoáy thuận nhiệt đới giai đoạn 1995-2013 
khai thác từ website theo địa chỉ:  

http://weather.unisys.com/hurricane/index.php 

2.3. Tính các đặc trưng khí hậu mô hình và khí hậu quan trắc 

Các đặc trưng khí hậu mô hình được xác định từ tập số liệu mô phỏng của các 
RCM chạy cho thời kỳ 30 năm, từ 1981-2010 (thực tế mô hình chạy mô phỏng 31 
năm, từ 1980-2010 nhưng năm đầu tiên được coi là thời gian khởi động (spin up) 
mô hình) khi sử dụng bộ số liệu tái phân tích CFSR0.5 làm điều kiện biên. Về 
nguyên tắc, khí hậu mô hình phải được xác định từ sản phẩm kết xuất của các RCM 
chạy với kết quả dự báo lại (hindcast) của mô hình toàn cầu (sẽ được trình bày dưới 
đây). Tuy nhiên, do các sản phẩm này không sẵn có nên việc thay các trường dự báo 
toàn cầu bởi số liệu tái phân tích là một giải pháp tình thế. 

Số liệu mô hình RCM chạy với CFSR0.5 được kết xuất thành các chuỗi giá trị 
ngày tại từng ô lưới mô hình hoặc đã nội suy về trạm là cơ sở cho việc tính toán các 
đặc trưng khí hậu mô hình. Các đặc trưng này được tính cho từng tháng, mỗi tháng 
có một chuỗi ứng với từng ô lưới hoặc từng điểm trạm. Độ dài của các chuỗi bằng 
số ngày trong từng tháng nhân với 30 năm. Các đặc trưng khí hậu mô hình được dẫn 
ra trong bảng 2.2. Tương ứng với các đặc trưng khí hậu mô hình là các đặc trưng 
khí hậu quan trắc mà chúng được xác định dựa trên các chuỗi số liệu quan trắc tại vị 
trí điểm trạm. 

Bảng 2.2: Danh mục các đặc trưng khí hậu mô hình và khí hậu quan trắc 

TT Tên biến hoặc ý nghĩa 
Ký hiệu 

Mô hình Quan trắc 

1 Nhiệt độ không khí trung bình tháng T2mMo T2mOb 

2 Nhiệt độ không khí cực đại trung bình tháng TxMo TxOb 

3 Nhiệt độ không khí cực tiểu trung bình tháng  TmMo TmOb 

4 Tổng lượng mưa trung bình tháng  Rmo ROb 

5 Phân vị 90% của nhiệt độ cực đại TX90pMo TX90pOb 

6 Phân vị 10% của nhiệt độ cực tiểu TN10pMo TN10pOb 

7 Phân vị 95% của lượng mưa ngày trong tháng R95pMo R95pOb 

8 Phân vị 99% của lượng mưa ngày trong tháng R99pMo R99pOb 
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Các đại lượng trung bình tháng trong bảng 2.2 được tính theo công thức: 

X = 1
n

xt
t=1

n

∑       (2.1) 

trong đó X  là các đặc trưng T2mMo, T2mOb, TxMo, TxOb, TmMo, TmOb, 
xt  là giá trị ngày của T2m, Tx, Tm, n là độ dài chuỗi số liệu của từng điểm trạm 

hoặc ô lưới, bằng số ngày trong tháng nhân 30 năm. Riêng đối với RMo và ROb,  

là tổng lượng mưa tháng còn n=30 năm.  

Về nguyên tắc, các phân vị trong bảng 2.2 là nghiệm của phương trình: 

q = F(x = xq )  hoặc q = f (x)dx
−∞

x

∫     (2.2) 

trong đó q nhận các giá trị 90% (đối với TX90pMo, TX90pOb) hoặc 10% (đối 
với TN10pMo, TN10pOb), F(x) là hàm phân bố xác suất, f(x) là hàm mật độ xác 
suất,  là phân vị cần xác định. Hình 2.1 dưới đây minh hoạ cách xác định xq  sử 

dụng hàm phân bố khi cho trước giá trị xác suất q. Trên thực tế, các phân vị này 
được xác định thông qua chuỗi số liệu hữu hạn khi cho trước giá trị xác suất q (%) 
theo các bước như sau: 

1) Sắp xếp chuỗi ban đầu thành chuỗi tăng dần sao cho  

2) Tính các pi  theo công thức:  

3) Tính giá trị  ứng với q (%) cho trước 

4) Nếu j là một số nguyên thì  

5) Nếu j là một số thập phân, khi đó ký hiệu k là phần nguyên của j, f là phần 
lẻ sau dấu chấm thập phân của j (tức j = k + f). Từ đó,  

 
Hình 2.1: Minh họa cách tính phân vị sử dụng hàm phân bố xác suất 

xt

xq

x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn

pi =100
i− 0.5
n

, i =1,2,...,n

j = nq
100

+ 0.5

xq = x j

xq = (1− f )xk + fxk+1
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2.4. Dự báo mùa bằng các mô hình khí hậu toàn cầu 

Như đã đề cập trên đây, sản phẩm dự báo toàn cầu mà đề tài sẽ sử dụng bao 
gồm hai nguồn: 

1) Nguồn sẵn có từ Internet là sản phẩm của mô hình CFS có độ phân giải 
ngang 1o x 1o (CFS1.0) được cung cấp từng 6 giờ một với đầy đủ tất cả các trường 
khí quyển và đại dương được dùng làm đầu vào cho các RCM với hạn dự báo đến 6 
tháng không kể tháng hiện tại. Trong trường hợp này, số liệu được download 7 
ngày/lần dự báo của CFS để sử dụng làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho 
các RCM hạ qui mô về độ phân giải mịn hơn. 

2) Nguồn tự chạy các mô hình toàn cầu. Đề tài đã tiến hành thử nghiệm một số 
phương án chạy dự báo mùa bằng các mô hình toàn cầu nhằm cung cấp đầu vào cho 
các RCM. Các mô hình được lựa chọn là CAM, CAM-SOM và CCAM. Trên thực 
tế, trong quá trình triển khai, đề tài đã thử chạy với hai mô hình nữa là CCSM3.0 và 
phiên bản mới sau này của nó là CESM1.0. Tuy nhiên, do hệ thống máy tính hiện 
có không đáp ứng được yêu cầu nên các mô hình trên không được ứng dụng. Đối 
với mô hình CAM điều kiện biên dưới là các trường SST dự báo của CFS. Đối với 
CAM-SOM mô hình được tích phân liên tục hàng chục năm về trước để đảm bảo 
điều kiện cân bằng giữa khí quyển và đại dương, sau đó chạy với điều kiện ban đầu 
là các trường phân tích của CFS. Còn đối với mô hình CCAM các phương án được 
thử nghiệm là 1) Số liệu SST trung bình tháng dự báo của IRI; 2) Số liệu SST trung 
bình tháng dự báo của CFS. Sơ đồ chạy các GCM được mô tả trên hình 2.2. 

 
Hình 2.2: Sơ đồ qui trình chạy dự báo mùa bằng mô hình GCM ở Việt Nam 

2.5. Dự báo mùa cho Việt Nam bằng các mô hình khí hậu khu vực 

Đây là nội dung quan trọng nhất của đề tài. Thực chất bài toán dự báo mùa 
trong trường hợp này là hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo của mô hình toàn cầu 
bằng các mô hình khu vực. Ba mô hình khí hậu khu vực được lựa chọn làm công cụ 
hạ qui mô là mô hình RegCM phiên bản 4.2 (RegCM4.2), mô hình cfWRF và mô 
hình MM5CL. Điểm chung của ba mô hình này là sử dụng hệ toạ độ Cartesian (toạ 
độ Đề Các) nên việc lựa chọn miền tính và độ phân giải ngang của chúng về cơ bản 
tương tự nhau. Nếu cả ba mô hình đều chọn cùng tâm miền tính, độ phân giải 
ngang, số điểm lưới theo các phương và cùng hệ phép chiếu bản đồ thì hầu như các 
ô lưới của chúng trùng khớp nhau. 
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Do bản chất của phương pháp, mọi sản phẩm dự báo của các RCM luôn luôn 
tiềm ẩn hai loại sai số cơ bản là sai số gây nên do chính sự không hoàn hảo của mô 
hình RCM và sai số từ mô hình điều khiển, tức số liệu từ các mô hình dự báo toàn 
cầu được sử dụng làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho các RCM. Do đó, 
khác với dự báo thời tiết trong đó sản phẩm dự báo của mô hình có thể được sử 
dụng trực tiếp cho việc sản xuất bản tin hoặc công bố cho đông đảo người dùng 
tham khảo, sản phẩm dự báo mùa của một mô hình cụ thể thường chứa tính bất định 
rất cao. Đó cũng là lý do hầu như hiện nay các sản phẩm dự báo mùa từ các mô 
hình đơn lẻ ít được công bố. Thông thường trước khi đưa vào sử dụng sản phẩm của 
mô hình trong dự báo mùa cần phải qua các bước xử lý sau mô hình. Trong số các 
cách tiếp cận đó là xây dựng các dự báo tổ hợp từ nhiều mô hình khác nhau (chẳng 
hạn, xem Wang Huijun và CS, 2009) và hiệu chỉnh sản phẩm mô hình (Ke Zongjian 
và CS, 2009). 

Theo Ke Zongjian và CS (2009), các dự báo từ mô hình đơn nói chung có độ 
tin cậy thấp do sai số hệ thống gây ra, do đó các thủ thuật hiệu chỉnh sẽ được áp 
dụng cho các mô hình riêng lẻ nhằm loại bỏ hoặc giảm bớt những sai số đó. Thủ 
thuật hiệu chỉnh này có thể được thực hiện nhờ sử dụng số liệu quan trắc. Do đề tài 
chọn cách tiếp cận dự báo mùa bằng các mô hình động lực nên sản phẩm dự báo sẽ 
được chia thành hai nhóm: 

1) Nhóm sản phẩm dự báo trực tiếp từ các mô hình khu vực đơn lẻ (N1). Do 
còn tiềm ẩn các loại sai số như đã nói ở trên nên những kết quả dự báo của các mô 
hình trong trường hợp này chỉ mang ý nghĩa tham khảo về xu thế diễn biến của thời 
tiết trong các mùa tới. Bài toán dự báo tổ hợp chưa được giải quyết trong phạm vi 
đề tài nên tính bất định của sản phẩm dự báo còn rất cao. 

2) Nhóm sản phẩm đã thực hiện hiệu chỉnh theo các phương án khác nhau 
(N2). Về cơ bản những sản phẩm này có độ chính xác cao hơn nhóm sản phẩm N1. 
Nhược điểm chính của nhóm sản phẩm này cho đến thời điểm hiện nay ở Việt Nam 
là thông tin dự báo chỉ mới dừng lại ở mạng lưới trạm nơi có chuỗi số liệu đủ dài. 
Trong tương lai, khi đã xây dựng được bộ số liệu quan trắc trên lưới, sản phẩm 
nhóm này sẽ được cho trên lưới. 

Qui trình dự báo sử dụng các mô hình khu vực được minh họa trên hình 2.3. 
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Hình 2.3: Sơ đồ qui trình dự báo mùa bằng các mô hình khu vực ở Việt Nam 

2.6. Xác định các đặc trưng trung bình và các chỉ số khí hậu cực đoan dự 
báo từ mô hình 

Phương pháp xác định các biến và các chỉ số liệt kê trong bảng 2.1 được dựa 
vào giá trị ngày nhận được từ các mô hình RCM. Gọi X là biến dự báo nhận được từ 
mô hình (giá trị ngày, ví dụ nhiệt độ trung bình ngày, nhiệt độ cực đại ngày, lượng 
mưa ngày, …), khi đó các đặc trưng trung bình hoặc cực trị tháng đối với một điểm 
trạm (sau khi đã được nội suy về vị trí trạm) hoặc một ô lưới của mô hình được xác 
định theo các công thức sau: 

1) Trung bình tháng (đối với T2m, Tx, Tm): X = 1
n

xt
t=1

n

∑  

2) Tổng lượng tháng (đối với R): X∑ = xt
t=1

n

∑  

3) Cực đại tuyệt đối tháng (đối với TXx, Rx1d): Xmax =Max{xt, t =1,2,...,n} . 

Với trường hợp Rx5d, cách tính cũng tương tự nhưng trước đó cần phải thành 

lập chuỗi tổng lượng mưa 5 ngày liên tiếp: !xi = xt
t=i

i+4

∑ , i =1,2,...,n− 4  

Khi đó: Xmax =Max{xt, t =1,2,...,n− 4}  

1) Cực tiểu tuyệt đối tháng (đối với TNn): Xmin =Min{xt, t =1,2,...,n− 4}  

2) Các đại lượng số ngày trong tháng có nhiệt độ cực đại (cực tiểu) vượt quá 
(nhỏ hơn) phân vị 90% (10%) được xác định bằng cách so sánh giá trị từng 
ngày với đặc trưng khí hậu mô hình TX90pMo (TN10pMo) (chi tiết xem 
bảng 2.2 ở trên). 
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3) Các đại lượng số ngày nắng nóng, rét đậm, mưa lớn cũng được xác định 
bằng cách so sánh nhiệt độ cực đại ngày, nhiệt độ trung bình ngày, 
tổng lượng mưa ngày với các ngưỡng tương ứng 350C, 150C và 
50mm. 

4) Hạn hán có thể được xác định thông qua các chỉ số hạn PDSI (Palmer, W. 
C., 1965), SPI (McKee, T.B. và CS, 1993). 

2.7. Phương pháp hiệu chỉnh sai số hệ thống (Bias Correction) 

Như đã biết, các mô hình số được xây dựng dưa trên nguyên tắc mô tả hệ 
thống khí hậu bằng hệ các phương trình thuỷ nhiệt động lực học. Do tính phức tạp 
của hệ thống khí hậu nên không thể có mô hình nào mô tả được một cách đầy đủ và 
chính xác tất cả các quá trình xảy ra trong đó. Nói cách khác, không có mô hình nào 
là hoàn hảo, kể cả các mô hình toàn cầu và các mô hình khu vực. Vì vậy sản phẩm 
dự báo từ các GCM và RCM luôn tiềm ẩn sai số. Các sai số này ngoài sự không 
hoàn hảo của chính các mô hình còn có sự đóng góp của sai số từ điều kiện ban đầu 
và điều kiện biên. Đối với các RCM, có thể nói sai số dự báo của mô hình chủ yếu 
gây nên bởi hai nguyên nhân chính là sự không hoàn hảo về động lực học và vật lý 
của chính các RCM và sai số trong các trường ban đầu và điều kiện biên được cung 
cấp từ dự báo của các GCM. Nếu ký hiệu sai số dự báo tổng cộng của RCM là , 
khi đó có thể viết: 

Δ = ΔRCM +Δ ICB     (2.3) 

trong đó  là sai số do bản chất của các RCM mang lại và  là sai số do 

các trường điều kiện ban đầu và điều kiện biên từ mô hình toàn cầu,  được xác 
định bởi hiệu giữa sản phẩm mô hình (F) và số liệu quan trắc (O): 

Δ = F −O       (2.4) 

Về nguyên tắc, nếu sai số của mô hình là có tính hệ thống 
(systematically), khi đã xác định được  thì sản phẩm của mô hình có thể 
được hiệu chỉnh bởi: 

Fhc = F −Δ       (2.5) 

trong đó  là sản phẩm đã được hiệu chỉnh, F là sản phẩm kết xuất trực tiếp 

từ mô hình (RCM). Phép hiệu chỉnh này được gọi là hiệu chỉnh sai số hệ thống (bias 
correction, và được ký hiệu là BAS). Đối với những bài toán mô phỏng khí hậu 
bằng các RCM, điều kiện ban đầu và điều kiện biên thường được sử dụng là số liệu 
tái phân tích toàn cầu, khi đó một cách gần đúng có thể xem các trường điều khiển 

Δ

ΔRCM Δ ICB

Δ

Δ

Fhc
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là gần thực, tức , và do đó = . Trong trường hợp dự báo, các RCM 

nhận điều kiện ban đầu và điều kiện biên từ sản phẩm dự báo của các GCM nên nói 
chung  và đóng góp vào sai số dự báo thường ẩn chứa cả hai thành phần 

 và . Khi đó, để xác định  cần phải có tập số liệu toàn cầu dự báo lại 

(hindcast) mà nó thường được xác định trong quá trình xây dựng khí hậu mô hình 
(model climatology). Quá trình này được thực hiện theo các bước sau: 

1) Lựa chọn tập số liệu dự báo lại của mô hình toàn cầu làm điều kiện ban đầu 
và điều kiên biên cho mô hình RCM. Chú ý rằng, nói chung các nhà phát triển mô 
hình luôn luôn tìm cách cải tiến để mô hình ngày càng chính xác hơn. Vì vậy sản 
phẩm dự báo lại của mô hình toàn cầu có thể khác với sản phẩm dự báo thời gian 
thực trước đó do mô hình được sử dụng để tạo ra sản phẩm dự báo lại là mô hình 
hiện hành mà không phải là mô hình trước đây. Ngoài ra, các trường ban đầu của 
các GCM trong dự báo lại cũng có thể đã được cải thiện hơn so với các dự báo thời 
gian thực cùng thời điểm. Qui trình chạy dự báo lại GCM hoàn toàn tương tự như 
qui trình dự báo thời gian thực, ngoại trừ hai điểm khác biệt (nếu có) là sự khác 
nhau về phiên bản mô hình và trường ban đầu. 

2) Chạy mô hình RCM với tập số liệu toàn cầu dự báo lại đã chọn. Quá trình 
này cũng được thực hiện tương tự như đối với bài toán dự báo nghiệp vụ. Nghĩa là 
các RCM sẽ được tích phân khi sử dụng số liệu toàn cầu làm điều kiện biên từ thời 
điểm làm dự báo với hạn dự báo xác định nào đó. 

3) Tiến hành trích xuất sản phẩm dự báo lại của các RCM và so sánh với số 
liệu quan trắc tương ứng để nhận được các đặc trưng khí hậu mô hình, khí hậu quan 
trắc và các sai số. Đối với các biến trường giá trị yếu tố (ví dụ nhiệt độ, lượng 
mưa,...), các sai số thường được sử dụng trong hiệu chỉnh sai số hệ thống là sai số 
trung bình (hay độ lệch trung bình) ME (Mean Error) và sai số tuyệt đối MAE 
(Mean Absolute Error) hoặc RMSE (Root Mean Square Error). 

Khác với dự báo thời tiết, trong dự báo mùa, do mức độ dao động (phương 
sai) của các biến dự báo khác nhau giữa các tháng trong năm tuỳ thuộc vào khí hậu 
từng nơi nên sai số  không chỉ phụ thuộc vào hạn dự báo (Lead time) mà có thể 
còn phụ thuộc vào tháng được dự báo (Target month). Do đó, trên thực tế  là hàm 
của hạn dự báo (L) và thời điểm được dự báo (Tar): 

Δ ≡ Δ(L,Tar) ≡ ΔL
Tar ≡ ΔL,Tar     (2.6) 

Nói cách khác, từ kết quả chạy dự báo lại ta nhận được ma trận sai số ứng với 
từng hạn dự báo và tháng dự báo như minh hoạ trên hình 2.4. 

Trên cơ sở đó, sản phẩm dự báo của mô hình được hiệu chỉnh bởi: 

Δ ICB ≈ 0 Δ ΔRCM

Δ ICB ≠ 0

Δ ICB ΔRCM Δ

Δ

Δ
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BAS(L,Tar) = F(L,Tar)−Δ(L,Tar)     (2.7) 

trong đó BAS(L,Tar) , F(L,Tar)  và Δ(L,Tar)  tương ứng là kết quả hiệu chỉnh, 

sản phẩm dự báo trực tiếp từ RCM và sai số hệ thống.  

Ở đây cần lưu ý rằng, L (Lead time) bằng 0 ứng với tháng đứng làm dự báo 
(ký hiệu là Tar_0), do đó tháng được dự báo Tar sẽ là  

Tar = Tar _ 0+ L khi Tar _ 0+ L ≤12
Tar _ 0+ L −12 khi Tar _ 0+ L >12

#
$
%

&%
    (2.8) 

Tuỳ theo từng tính huống, sai số Δ(L,Tar)  có thể là sai số trung bình (ME) 

hoặc sai số trung bình tuyệt đối (MAE) hoặc sai số quân phương (RMSE). Nếu 
MAE gần tương đương với RMSE và có giá trị nhỏ hơn trị tuyệt đối của ME đáng 
kể thì nên chọn Δ(L,Tar)  = ME. Nếu MAE gần tương đương với RMSE và có giá 

trị tương đương với trị tuyệt đối của ME thì nên chọn Δ(L,Tar)  = sign(ME)*MAE. 

Trong các trường hợp khác, nói chung việc hiệu chỉnh sai số hệ thống ít hoặc không 
hiệu quả. Phương pháp hiệu chỉnh sai số hệ thống được áp dụng riêng rẽ cho từng 
yếu tố dự báo, hạn dự báo và từng điểm trạm trong số 64 điểm trạm được nghiên 
cứu (chi tiết xem trong phụ lục 1).  

 
Hình 2.4: Minh hoạ bảng sai số hệ thống của RCM nhận được từ kết quả dự báo 

lại. Trục x là tháng được dự báo, trục y là hạn dự báo. Các giá trị ứng với mỗi cặp 
(x,y) là sai số xác định từ sản phẩm dự báo lại của RCM và số liệu quan trắc. 

2.8. Phương pháp hiệu chỉnh liên tiếp 

Phương pháp hiệu chỉnh sai số hệ thống nói trên về cơ bản là đơn giản và dễ 
thực hiện. Tuy nhiên, việc mặc nhiên coi sai số hệ thống là không đổi nói chung 
không hoàn toàn hợp lý. Bởi vì có thể còn tiềm ẩn những sai số nào đó mang lại do 
những biến động bất thường trong sản phẩm dự báo của mô hình sau khi đã tiến 
hành hiệu chỉnh sai số hệ thống. Để loại bỏ những sai số này, một cách tiếp cận 
được sử dụng ở đây là hiệu chỉnh liên tiếp (Succesive Correction, ký hiệu là SUC). 
Thủ tục hiệu chỉnh liên tiếp được mô tả như sau: 
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1) Xuất phát từ lần dự báo đầu tiên tại tháng j-1, thực hiện phép hiệu chỉnh sai 
số hệ thống BAS đối với sản phẩm dự báo của mô hình để nhận được 
BAS _0(L,Tar) . Kết quả này được sử dụng để làm bản tin dự báo (không hiệu chỉnh 

SUC). 

2) Tiến hành chạy dự báo lần thứ hai tại tháng tiếp theo (j) cho đến khi hoàn 
tất và thực hiện hiệu chỉnh sai số hệ thống BAS để nhận được BAS _1(L,Tar) . Cuối 

tháng j (ứng với L=1 của dự báo tại j-1, tức BAS _0(L,Tar) ) sau khi đã nhận được 

đầy đủ số liệu quan trắc O( j)  tiến hành tính sai số dự báo của BAS _0(L,Tar)  cho 

tháng j (của dự báo tại j-1): 

Δ 1, j −1( ) = BAS_0 1, j( )−O j( )     (2.9) 

3) Tính tỷ số giữa các trị số khí hậu quan trắc của các tháng j và j+L: 

R( j,L) = ObCli( j)
ObCli( j + L)

    (2.10) 

4) Hiệu chỉnh các giá trị dự báo cho lần dự báo tại tháng j: 

SUC L,Tar( ) = BAS _1 L,Tar( )+Δ 1, j −1( )*R j,L( )    (2.11) 

5) Bắt đầu từ dự báo lần thứ ba trở đi, thay thế vai trò của j-1 bởi j, 
BAS _0(1, j)  bởi BAS _1(1, j)  và thực hiện qui trình từ bước 2) trở đi.  

Một cách khái quát, nếu ký hiệu BASj (L,Tar)  và BASj−1(L,Tar)  tương ứng là 

kết quả dự báo đã hiệu chỉnh sai số hệ thống tại tháng đứng làm dự báo thứ j và 
tháng j-1 trước đó, Oj  là số liệu quan trắc của tháng thứ j, ObClij  và ObClij+L  tương 

ứng là khí hậu quan trắc của tháng thứ j và j+L, Rj,L  là tỷ số giữa khí hậu quan trắc 

của tháng j và tháng j+L, Δ1, j−1 , hiệu chỉnh liên tiếp cho dự báo tại tháng thứ j được 

thực hiện bởi: 

SUC L,Tar( ) = BASj L,Tar( )+Δ 1, j −1( )*R j,L( )  , L =1,2,...,6   (2.12) 

trong đó: 

Δ1, j−1 = BASj−1(1, j)−Oj  

Rj,L =
ObClij
ObClij+L

,L =1,2,..., 6  

Tar = L+j hoặc Tar = L+j-12. 

Về bản chất, phép hiệu chỉnh liên tiếp kỳ vọng rằng sai số của những dự báo 
đã hiệu chỉnh theo sai số hệ thống BAS ở các hạn khác nhau trong một lần dự báo 
sẽ được khử bỏ tiếp một lượng bằng sai số tại hạn dự báo một tháng (L=1) của lần 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

36 

dự báo trước đó nhân với một trọng số là tỷ số giữa trung bình khí hậu của tháng dự 
báo hiện tại với các tháng được dự báo. Tương tự như phương pháp hiệu chỉnh sai 
số hệ thống, phương pháp hiệu chỉnh liên tiếp ở trên được áp dụng riêng rẽ cho từng 
yếu tố dự báo, hạn dự báo và từng điểm trạm. 

2.9. Phương pháp lọc Kalman 

Phương pháp lọc Kalman (ký hiệu là KF), được đặt theo tên tác giả của bộ 
lọc, ra đời năm 1960 trong công trình của R. E. Kalman mô tả một bộ lọc đệ quy 
cho phép đánh giá trạng thái của một hệ động lực tuyến tính. Từ đó đến nay, cùng 
với sự phát triển của tính toán số, KF đã trở thành một chủ đề nghiên cứu phát triển 
rất nhanh với nhiều ứng dụng trong các ngành kỹ thuật công nghệ như tự động hóa, 
định vị, viễn thông và nhiều lĩnh vực khác. Một cách khái quát, KF là một tập hợp 
các phương trình toán học mô tả một phương pháp đệ quy cho phép đánh giá trạng 
thái ẩn của một hệ động lực với sai số thấp nhất từ số liệu đo gián tiếp về hệ này. 

Giả thiết có một hệ động lực tuyến tính được đặc trưng bởi vector trạng thái x 
kích thước N, cung cấp thông tin cần thiết để có thể mô tả hệ. Theo KF, vector này 
biến đổi tuyến tính theo thời gian và thể hiện mặt động lực của hệ thống: 

111 −−− +×+×= kkkk wuBxAx     (2.13) 

trong đó xk là vector trạng thái thời điểm hiện tại, xk-1 là vector trạng thái thời 
điểm trước đó, uk-1 là vector điều khiển hệ thống tại thời điểm trước đó, wk-1 là 
vector đặc trưng cho độ bất định của hệ thống do quy luật tuyến tính mô tả thông 
qua ma trận A chỉ là gần đúng. Ma trận A kích thước N×N có tên gọi ma trận 
chuyển dịch trạng thái mang thông tin về quy luật hoạt động của hệ thống. Ma trận 
B được đưa vào phương trình để đặc trưng cho các quá trình bên ngoài điều khiển 
hệ thống đang xét tác động thông qua vector điều khiển uk-1. Các bài toán KF thông 
thường không sử dụng B và u. Vấn đề đặt ra là ta biết quy luật hoạt động của hệ 
thống qua ma trận A, nhưng không thể xác định trực tiếp trạng thái xk từ các phép đo 
thích hợp (trạng thái bị ẩn) mà chỉ có được các quan trắc gián tiếp zk kích thước M 
có quan hệ tuyến tính với xk:                                                   

kkk vxHz +×=                                               (2.14) 

với vector vk đặc trưng cho sai số hay nhiễu khi thực hiện đo, H là ma trận 
kích thước M×N mô tả quan hệ được giả định tuyến tính giữa biến đo được với biến 
trạng thái cần xác định. H được gọi là ma trận quan trắc. 
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Để bài toán xác định, ta cần giả định một số thông tin cho hai vector sai số wk 
và vk. Phương pháp KF giải thiết hai vector này là ngẫu nhiên, độc lập và tuân theo 
phân bố Gauss với trung bình bằng 0 và ma trận hiệp biến lần lượt là Q và R: 

),0(~
),0(~
RNv
QNw

k

k      (2.15) 

Như vậy, ở bước thứ k, sử dụng phương trình (2.13) ta dễ dàng thu được đánh 
giá tiên nghiệm (đánh giá sơ bộ) x̂k−  của vector trạng thái x từ các thông số của bước 

trước đó. Sau đó, khi có quan trắc zk, ta cần điều chỉnh lại đánh giá tiên nghiệm sao 
cho đánh giá hiệu chỉnh thu được phù hợp với quan trắc hiện có. Đánh giá này có 
tên gọi đánh giá hậu nghiệm và được ký hiệu bởi x̂k . Đánh giá tiên nghiệm và hậu 

nghiệm sẽ có sai số: 

ek
− = xk − x̂k

−

ek = xk − x̂k
     (2.16) 

Ma trận hiệp biến của các sai số trên có dạng: 

Pk
− = E(ek

−ek
−T )

Pk = E(ekek
T )

     (2.17) 

với E là toán tử trung bình. Kalman giả định x̂k  là một hàm tuyến tính của x̂k−  

và zk và thu được công thức sau dưới dạng ma trận: 

kkk zKxKHIx ×+×−= −ˆ)(ˆ     (2.18) 

ma trận I-KH xuất hiện bên cạnh −
kx̂  với dạng trên có được sau một số biến đổi 

toán học. Để dẫn đến dạng trên ma trận này, ban đầu được giả định độc lập với K 
nhưng để thỏa mãn một số ràng buộc nó phải có dạng I-HK. K có tên gọi độ lợi 
(gain) và được xác định thông qua cực tiểu hóa hiệp phương sai của sai số hậu 
nghiệm: 

1)( −−− += RHHPHPK T
k

T
k     (2.19) 

Theo công thức trên, K biến đổi theo thời gian và cần được ký hiệu lại bởi Kk. 
Cuối cùng, để có thể thực hiện quá trình đệ quy của KF, ta cần thêm giá trị ban đầu 
của 0x̂  và P0. Như vậy, khi thực hiện KF sẽ bao gồm hai bước dưới đây và toàn bộ 

quy trình thực hiện được minh họa trên hình 2.5: 

1) Dự báo: bước này đòi hỏi phải biết giá trị tại bước trước đó của 1kx̂ −  và Pk-1. Dựa 

trên hai giá trị này, −
−1kx̂  và −

−1kP  sẽ được xác định. 
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2) Hiệu chỉnh: 
−
−1kx̂  và 

−
−1kP  sẽ được hiệu chỉnh dựa trên quan trắc zk. Cụ thể, Kk sẽ 

được tính theo (1.19), dựa vào đó xác định kx̂  và Pk. 

 
Hình 2.5: Sơ đồ mô tả bước dự báo và hiệu chỉnh của lọc Kalman 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng KF để hiệu chỉnh giá trị dự báo cho 
các yếu tố khí quyển trung bình tháng (ví dụ như T2m, Tx, Tm, …) được dự báo từ 
các RCM được nghiên cứu. Khác với các phương pháp hiệu chỉnh sai số hệ thống 
và hiệu chỉnh liên tiếp, trong đó sử dụng các ước lượng sai số trung bình trong một 
khoảng thời gian nhất định trong quá khứ để hiệu chỉnh dự báo tương lai, KF sẽ dựa 
trên các sai số của các dự báo gần dự báo hiện tại để hiệu chỉnh. Do đó, về mặt lý 
thuyết KF sẽ mang tính cập nhật hơn và có khả năng nắm bắt được các sai số có 
tính biến động mạnh. Để có thể áp dụng KF, chúng tôi giả thiết giá trị hiệu chỉnh 
cho yếu tố dự báo quan tâm (ví dụ T2m) có quan hệ tuyến tính với dự báo trực tiếp 
của yếu tố đó từ RCM qua một phương trình hồi quy tuyến tính đơn biến như sau: 

FCor = a + b*FMo    (2.20) 

trong đó các hệ số hồi quy a và b sẽ được ước lượng thông qua phương pháp 
bình phương tối thiểu dựa trên tập số liệu phụ thuộc. Với giải thiết nói trên, giá trị 
của các trọng số a và b có liên quan mật thiết sai số dự báo trực tiếp từ RCM. Khi 
sai số dự báo trực tiếp của RCM thay đổi, các trọng số a và b sẽ thay đổi theo. 

Theo ngôn ngữ của KF, các trọng số a và b chính là các phần tử của vectơ 
trạng thái xk trong phương trình (2.13) ở trên, vectơ zk và ma trận H trong phương 
trình (2.14) tương ứng sẽ là giá trị quan trắc của yếu tố dự báo được quan tâm và dự 
báo trực tiếp từ RCM (FMo). Như vậy, dựa trên chuỗi số liệu đã qua, thông qua KF 
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các trọng số a và b sẽ được ước lượng cho dự báo hiện tại (dự báo sẽ được hiệu 
chỉnh). Từ các giá trị a và b nhận được, áp dụng phương trình (2.20), chúng ta sẽ 
nhận được giá trị hiệu chỉnh Fcor dựa trên giá trị dự báo FMo và các trọng số hồi quy 
đã được cập nhật thông qua KF. 

Do bản chất phương pháp KF dựa trên thuật toán đệ quy để ước lượng vectơ 
trạng thái, nên trong nghiên cứu này chúng tôi lựa chọn tập số liệu luyện (training 
dataset) có độ dài bằng 7 (tức là 7 dự báo liền trước thời điểm dự báo hiện tại) trong 
đó gồm cặp giá trị dự báo và quan trắc của yếu tố đưa ra. Phương pháp KF cũng 
được áp dụng riêng rẽ cho từng yếu tố dự báo, hạn dự báo và từng điểm trạm. 

2.10. Phương pháp dò tìm xoáy bão trong dự báo số lượng xoáy thuận 
nhiệt đới 

Một trong những vấn đề dự báo mùa phục vụ công tác phòng tránh thiên tai là 
bài toán dự báo bão. Trong dự báo thời tiết, việc dự báo bão, bao gồm dự báo quĩ 
đạo và cường độ bão, thường gắn liền với từng cơn bão cụ thể. Sau khi xác định 
được vị trí hình thành của nó, các mô hình sẽ cho biết thông tin chi tiết vị trí toạ độ 
tâm bão cũng như các đặc trưng mô tả cường độ, như tốc độ gió mạnh nhất, khí áp 
cực tiểu tại tâm, …. Khác với bài toán dự báo thời tiết, trong dự báo mùa sản phẩm 
kết xuất của mô hình rất lớn nên hầu như không thể phát hiện bão từ mô hình một 
cách trực giác. Thay vào đó, cần phải có một công cụ dò tìm xoáy bão từ đầu ra của 
mô hình. Chức năng của bộ công cụ này là phát hiện, lần theo quĩ đạo từng cơn bão 
và đưa ra thông tin về số lượng cũng như vùng hoạt động của chúng trong các mùa 
sắp tới. Trong phạm vi đề tài, chúng tôi chỉ mới đề cập đến dự báo số lượng xoáy 
thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và Biển Đông 
trong vòng 6 tháng tới. 

Nội dung chủ yếu của bài toán này là xây dựng được phương pháp dò tìm 
xoáy bão từ kết quả dự báo của các RCM. Mặc dù các RCM có độ phân giải cao 
hơn nhiều so với các GCM, sự thể hiện của các xoáy bão trong các trường dự báo 
của RCM vẫn khá mờ nhạt, yếu hơn và sai lệch nhiều so với thực tế, đặc biệt là vị 
trí và thời gian hoạt động. Vì vậy các xoáy bão nếu tìm được trong trường RCM chỉ 
có thể được gọi là xoáy tựa xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) (TCLV - Tropical 
Cyclone Like Vortices) hoặc bão mô hình do chúng hầu như không có đầy đủ các 
đặc trưng của một XTNĐ trong thực tế. Bởi vậy, trong khuôn khổ đề tài, để tính 
toán xác định bão, ATNĐ từ sản phẩm của RCM, trước hết các kết quả đầu ra RCM 
được nội suy về các mực đẳng áp chuẩn 850hPa, 700hPa, 500hPa, 300hPa đồng 
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thời tính trường áp suất mực biển. Quá trình dò tìm bão mô hình được thực hiện cho 
tất cả các lát cắt thời gian đầu ra của mô hình theo các bước dưới đây. 

1) Tại mỗi bước thời gian, kiểm tra từng nút lưới để tìm các cực đại xoáy địa 
phương lớn hơn một chỉ tiêu cho trước (chẳng hạn, 1×10-4 s-1). Cực đại xoáy địa 
phương được xác định khi có độ xoáy tại nút lưới lớn hơn độ xoáy của bốn điểm lân 
cận. Nếu nút lưới thỏa mãn chỉ tiêu này được xem là một ứng viên tâm bão. 

2) Nếu nếu một nút lưới ứng viên được tìm thấy, điểm có giá trị áp suất mực 
biển cực tiểu nằm trong một bán kính tìm kiếm (chẳng hạn, 500km) tính từ nút lưới 
ứng cử viên được xác định bằng phương pháp downhill kết hợp với nội suy spline 
hữu tỉ hai chiều. Tâm áp suất mực biển cực tiểu tìm thấy không nhất thiết trùng với 
các nút lưới của mô hình nhờ phương pháp nội suy. 

3) Nếu tâm áp suất mực biển được tìm thấy, một số chỉ tiêu sẽ được tính toán 
nhằm xem xét đây có phải là tâm bão hay không. Các chỉ tiêu sẽ được tính toán bao 
gồm: 

• Dị thường áp suất mực biển nhỏ hơn một giá trị cho trước (chẳng hạn, -1hPa) 

• Xoáy có cấu trúc lõi nóng. Chỉ tiêu này được thỏa mãn nếu tổng trọng số của 
dị thường nhiệt độ tại các mực đẳng áp (các mực đẳng áp 850hPa, 700hPa, 
500hPa và 300hPa được tương ứng nhận các trọng số 0.1, 0.2, 0.3 và 0.4) lớn 
hơn một giá trị nhất định (chẳng hạn, 0.5 K) 

• Sức gió phía ngoài OCS lớn hơn một giá trị cho trước (5 ms-1) 

• Vẫn tồn tại tâm thấp cho đến mực 500hPa, dị thường độ cao địa thế vị lớn hơn 
một giá trị cho trước (chẳng hạn, –5 mét địa thế vị) 

4) Khi tất cả các chỉ tiêu được thỏa mãn thì một tâm bão sẽ được xác định, quá 
trình dò tìm cần nhận biết được đây là tâm bão của một cơn bão mới hình thành hay 
của một cơn bão đã tồn tại từ lát cắt thời gian trước. Quá trình này được xác định 
bằng cách kiểm tra sự tồn tại của một cơn bão trong lát cắt thời gian trước trong 
vòng tròn bán kính kiểm tra (chẳng hạn, 500km) tính từ tâm bão hiện tại. 

Theo Weatherford và Gray (1988), sức gió phía ngoài (OCS) là tốc độ gió tiếp 
tuyến trung bình giữa bán kính 1o kinh vĩ đến 2.5o kinh vĩ. Trong sơ đồ dò tìm trên 
đây, OCS được tính bằng trung bình của 32 điểm trên bốn vòng tròn bán kính 1o 
đến 2.5o xung quanh tâm phân tích (hình 2.6). Quá trình này được thực hiện bằng 
cách nội suy trường gió kinh, vĩ hướng về các điểm bằng phương pháp spline song 
hữu tỉ. Tương tự, việc tính toán các giá trị dị thường của một trường bất kỳ (áp suất 
mực biển, nhiệt độ) được thực hiện bằng cách lấy giá trị của trường tại tâm xoáy trừ 
đi giá trị trung bình của 8 điểm trên vòng tròng bán kính 2.5o kinh vĩ tính từ tâm 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

41 

phân tích (hình 2.6). Cuối cùng, để loại bỏ một số nhiễu động tần số cao, chỉ những 
xoáy tồn tại ít nhất 2 ngày mới được xem là xoáy bão. 

 
Hình 2.6: Sơ đồ tính sức gió phía ngoài (OCS) và tính giá trị dị thường của một 

trường bất kỳ 

2.11. Phương pháp đánh giá 

Như đã trình bày trong mục 2.1, đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm các 
trường trung bình tháng và hiện tượng khí hậu cực đoan (xem bảng 2.1 ở trên) liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới trường nhiệt độ và lượng mưa được dự báo từ các 
mô hình RCM. Mặt khác, các sản phẩm dự báo của RCM về cơ bản có hai dạng: trị 
số và pha (xảy ra hay không xảy ra hiện tượng). Do đó, đề tài sẽ sử dụng các chỉ số 
đánh giá cho biến liên tục và biến phân hạng (category) để khảo sát kỹ năng dự báo 
của các mô hình. 

Không gian đánh giá là mạng lưới trạm thay vì trên lưới. Số liệu mô hình được 
nội suy về 64 điểm trạm (phụ lục 1) và so sánh với số liệu quan trắc. Các chỉ số 
đánh giá được tính toán chung cho toàn mạng lưới trạm trên toàn quốc và cho các 
nhóm trạm trong từng vùng khí hậu. Kết quả tính các chỉ số đánh giá nói chung 
được biểu diễn qua các biểu đồ, đồ thị và bảng biểu tạo thuận lợi cho quá trình phân 
tích, nhận xét. Sau đây sẽ trình bày một số chỉ số đánh giá được sử dụng trong đề 
tài. 

Chỉ số đánh giá dự báo các biến liên tục: 

- Sai số trung bình (ME):  

                          ME = 1
N

(Fi
i=1

N

∑ −Oi )                                          (2.21) 

trong đó Fi là giá trị dự báo, Oi là giá trị quan trắc. Chỉ số ME biểu thị sai số trung 
bình của mô hình so với quan trắc, nó cho biết thiên hướng sai số của mô hình 
nhưng không phản ánh độ lớn của sai số. ME dương nghĩa là giá trị của mô hình có 
xu hướng cao hơn quan trắc, ME âm thì mô hình thấp hơn quan trắc. Mô hình được 

Sơ đồ tính OCS Sơ đồ tính giá trị dị thường

1o2.5o 2.5o

a b
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xem là ”hoàn hảo” (không thiên lệch về một phía nào cả) nếu ME=0. Miền giá trị 
của ME biến thiên từ -∞ đến +∞. 

- Sai số tuyệt đối trung bình (MAE):  

MAE = 1
N

Fi −Oi
i=1

N

∑       (2.22) 

Chỉ số MAE cho biết biên độ trung bình của sai số mô hình nhưng không chỉ 
ra thiên hướng của sai số. Khi MAE=0, giá trị của mô hình hoàn toàn trùng khớp 
với giá trị quan trắc, mô hình được xem là “lý tưởng”. MAE còn được gọi là sai số 
bậc nhất hay sai số tuyến tính. Thông thường, MAE được sử dụng cùng với chỉ số 
ME để đưa ra ước lượng về độ chính xác khi hiệu chỉnh sản phẩm mô hình bằng chỉ 
số ME. Ví dụ, khi giá trị MAE và ME tương đối gần nhau, việc hiệu chỉnh mô hình 
bằng độ lệch có thể đáp ứng độ chính xác, còn khi hai giá trị này khác xa nhau thì 
cần hết sức thận trọng.  

- Sai số quân phương (RMSE):  

RMSE = 1
N

Fi −Oi( )2
i=1

N

∑     (2.23) 

RMSE là thước đo của biên độ sai số nhưng không cho biết thiên hướng của 
sai số, và còn được gọi là sai số bậc hai. Khi sai số biến động càng mạnh thì RMSE 
càng lớn. Đặc biệt RMSE rất nhạy cảm với những giá trị sai số lớn. Do đó, nếu 
RMSE càng gần MAE sai số mô hình càng ổn định và có thể thực hiện việc hiệu 
chỉnh sản phẩm mô hình. Giữa RMSE và MAE tồn tại bất đẳng thức MAE≤RMSE. 
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi mô hình hoàn toàn không có sai số, khi đó RMSE = 
MAE = 0. 

- Hệ số tương quan (R):  

R =
(Fi −F)(Oi −O)

i=1

N

∑

1
N

Fi −F( )
2

i=1

N

∑ 1
N

Oi −O( )
2

i=1

N

∑
    (2.24) 

Hệ số tương quan R phản ánh mức độ quan hệ tương quan tuyến tính giữa số 
liệu mô hình và số liệu quan trắc. Giá trị của R biến thiên trong khoảng từ -1 đến 1. 
Trong đánh giá dự báo, hệ số tương quan càng gần 1 thì càng tốt. Giá trị lý tưởng 
trong trường hợp này là R=1, tức các cặp giá trị mô hình - quan trắc phân bố trên 
một đường thẳng. 
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Chỉ số đánh giá dự báo pha: 

Trong đề tài, dự báo pha được áp dụng cho các biến nhiệt độ và lượng mưa 
tháng, gồm 3 pha: trên chuẩn (Above), tương đương chuẩn (Normal) và dưới chuẩn 
(Below), tương ứng với giá trị dự báo/quan trắc của nhiệt độ, lượng mưa vượt quá 
phân vị 66%, nằm trong khoảng phân vị 33% và 66%, và nhỏ hơn phân vị 33%. Ký 
hiệu nij  là số lần mô hình dự báo pha i nhưng thực tế (quan trắc) xảy ra pha j (i,j = 

1, 2, 3 ứng với các pha A, N, B); ni•  là số lần mô hình dự báo xảy ra pha i; n• j  là số 

lần thực tế xảy ra pha j; N là tổng số lần dự báo. Ta có kết quả tổng hợp như trong 
bảng 2.3. 

Bảng 2.3: Bảng tổng hợp kết quả so sánh giữa dự báo và quan trắc 

F   \   O A N B nij
j
∑  

A n11  n12  n13  n1∗  

N n21  n22  n23  n2∗  

B n31  n32  n33  n3∗  

nij
i
∑  n∗1  n∗2  n∗3  nij

i, j
∑ =N 

 

Trên cơ sở bảng 2.3, các chỉ số đánh giá được sử dụng là: 

- Tỷ lệ dự báo đúng (PC):  
Tỷ lệ dự báo đúng PC (Percent Correct, hoặc Proportion Correction, hoặc 

Accuracy - ACC) được xác định bởi công thức 2.25 dưới đây: 

PC = 1
N

nii
i=1

3

∑      (2.25) 

Hoặc 

PC(%) = 1
N

nii
i=1

3

∑ *100     (2.26) 

Để thực hiện đánh giá pha, số liệu quan trắc và mô phỏng của RCM trong 30 
năm từ 1981 - 2010 sẽ được sử dụng để tính toán các phân vị 33% và 66%, qua đó 
xác định các pha A, N, B cho mô hình (F) và quan trắc (O) (bảng 2.3). Giá trị của 
PC biến thiên trong khoảng từ 0 đến 1, đặc trưng cho độ chính xác của dự báo so 
với quan trắc. Giá trị lý tưởng của PC là 1 (hay 100%) tương ứng với mô hình dự 
báo đúng tất cả các pha thực tế xảy ra. PC càng lớn độ chính xác của mô hình càng 
cao. 
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- Điểm kỹ năng Heidke (HSS):  

HSS = n nii
i=1

3

∑ − ni•n•i
i=1

3
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'
(    (2.27) 

Điểm kỹ năng HSS dùng để đo độ chính xác của mô hình khi dự báo các pha 
so với dự báo ngẫu nhiên. Miền biến thiên của HSS là −∞  đến 1. Giá trị lý tưởng là 
1. HSS=0 hàm nghĩa mô hình không có kỹ năng. 

- Điểm kỹ năng Peirces (PSS):  

Điểm kỹ năng PSS còn gọi là độ phân biệt Hanssen - Kuipers, được xác định 
bởi: 

PSS = n nii
i=1
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Tương tự như HSS, PSS dùng để đo độ chính xác của mô hình khi dự báo các 
pha so với dự báo ngẫu nhiên. Phạm vi biến thiên của PSS là từ -1 đến 1. Giá trị lý 
tưởng là 1. PSS=0 nghĩa là mô hình không có kỹ năng. 

 

2.12. Tóm tắt 

Để thực hiện bài toán dự báo hạn mùa bằng phương pháp động lực cho Việt 
Nam cần thiết phải ứng dụng các mô hình khí hậu khu vực (RCM) theo nguyên tắc 
lồng các RCM vào các mô hình toàn cầu (GCM). Có hai phương án sử dụng sản 
phẩm dự báo mùa từ các mô hình toàn cầu mà đề tài lựa chọn là: 1) Khai thác các 
trường dự báo toàn cầu sẵn có từ internet làm đầu vào cho các mô hình khu vực. 
Trong trường hợp này phương án khả thi nhất là khai thác sản phẩm của mô hình 
CFS của NCEP; và 2) Thử nghiệm chạy các mô hình toàn cầu với các phương án 
khác nhau và đánh giá khả năng ứng dụng. Các mô hình có thể chạy dự báo trong 
điều kiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam là hệ thống mô hình kết hợp khí quyển - đại 
dương CAM-SOM và mô hình khí quyển CCAM. 

Để triển khai đề tài, các nguồn số liệu được sử dụng là số liệu tái phân tích và 
dự báo toàn cầu và số liệu quan trắc hàng ngày trên mạng lưới trạm khí tượng Việt 
Nam. Số liệu tái phân tích CFSR0.5 được sử dụng làm điều kiện biên cho các RCM 
để xây dựng bộ số liệu khí hậu mô hình còn số liệu quan trắc tại trạm được sử dụng 
để xây dựng bộ số liệu khí hậu quan trắc đồng thời được dùng trong đánh giá sai số 
dự báo. Số liệu dự báo toàn cầu từ NCEP CFS được sử dụng làm điều kiện ban đầu 
và điều kiện biên cho các mô hình dự báo RCM. 
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Trên cơ sở sản phẩm dự báo từ các RCM và số liệu quan trắc, sai số dự báo 
của các mô hình trước và sau khi hiệu chỉnh sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số 
đánh giá thống kê. Ba phương pháp hiệu chỉnh sai số dự báo đã được trình bày là 
hiệu chỉnh sai số hệ thống (BAS), hiệu chỉnh liên tiếp (SUC) và hiệu chỉnh bằng lọc 
Kalman (KF). 

Ngoài ra, phương pháp dò tìm xoáy bão và ứng dụng trong dự báo số lượng 
xoáy thuận nhiệt đới cũng đã được đề cập đến trong chương này. 
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Chương 3. Các mô hình và số liệu dự báo toàn cầu, khả năng 
khai thác ứng dụng cho Việt Nam 

3.1. Sơ lược về các mô hình dự báo toàn cầu và khả năng cung cấp số liệu  

Khởi đầu của việc ứng dụng các GCM trong nghiên cứu khí hậu là mô hình 
hoàn lưu chung khí quyển đơn giản được Philip xây dựng lần đầu tiên vào năm 
1956. Sau đó, các mô hình hoàn lưu chung khí quyển bắt đầu được nghiên cứu rộng 
rãi ở nhiều cơ sở khác nhau của Hoa Kỳ, Châu Âu, Australia và nhiều nơi khác. Từ 
những năm 1970, các mô hình hoàn lưu chung khí quyển đã thu hút sự quan tâm 
đặc biệt của các nhà khí tượng, khí hậu học. Đánh dấu cho sự phát triển mô hình khí 
hậu là sự hình thành nhóm nghiên cứu biến đổi khí hậu của Tổ chức liên chính phủ 
về biến đổi khí hậu (The Intergovernmental Panel on Climate Change − IPCC) vào 
những năm 1980. Nhận thức được mối liên hệ giữa sự nóng lên của khí hậu Trái đất 
và sự gia tăng hiệu ứng nhà kính do nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên, các nhà 
khí hậu học bắt đầu quan tâm đến các tác động dài hạn của sự tích luỹ CO2 trong 
khí quyển do phát thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp và đốt nhiên liệu hóa 
thạch. Chẳng hạn, một số công trình, như Schlesinger và Mitchell (1987), đã sử 
dụng mô hình GCM để tính sự biến đổi trong cấu trúc ba chiều của khí quyển khi 
nồng độ CO2 tăng gấp đôi; Gates (1976) đã dùng mô hình GCM hai chiều, Williams 
và CS (1974), Manabe và Broccoli (1985), Kutzbach và CS (1989) đã dùng GCM 
nhiều lớp để nghiên cứu vấn đề này. 

Do tầm quan trọng của đại dương đối với hệ thống khí hậu nên các nhà mô 
hình hoá đã bắt đầu thử “ghép” mô hình hoàn lưu chung đại dương (OGCM) với mô 
hình hoàn lưu chung khí quyển (AGCM) để tạo thành hệ thống mô hình kết hợp 
(couple) đại dương khí quyển (AOGCM). Đến giữa những năm 1980 các mô hình 
AOGCM đã được thiết lập như một tiêu chuẩn mới đối với mô hình hoá khí hậu. 
Các mô hình AOGCM đã có thể mô phỏng được (a) Thông lượng nhiệt và ẩm (bốc 
hơi) từ đại dương vào lớp biên khí quyển; (b) Thông lượng nhiệt và giáng thủy từ 
khí quyển vào đại dương; (c) Sự điều khiển gió của hoàn lưu đại dương; (d) Sự biến 
đổi độ cản gió do biến đổi độ cao sóng và (e) Các quá trình quan trọng khác tại mặt 
phân cách khí quyển - đại dương là kết quả của sự vận chuyển các xon khí từ các 
hạt nước biển và vận chuyển hóa học giữa không khí và nước.  

Phillip (1992) đã sử dụng mô hình khí quyển hai lớp đơn giản kết hợp với lớp 
xáo trộn của đại dương có độ sâu được dự đoán trước, tích phân cho 50 năm để tìm 
hiểu khả năng mô phỏng khí hậu toàn cầu trên các quy mô từ mùa đến nhiều năm. 
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Rowell David (1998) đã đánh giá khả năng dự báo mùa của GCM trong nhiều thập 
kỷ khi mô phỏng khí hậu 45 năm bằng cách chạy tổ hợp sáu GCM trong đó mỗi 
GCM thành phần được điều khiển bởi SST quan trắc và sự mở rộng của băng biển, 
và chỉ giống nhau về các điều kiện ban đầu của các yếu tố khí quyển. Mô hình 
AGCM với ba sơ đồ bề mặt khác nhau được Schulze và CS (1998) thực hiện đã 
chứng tỏ khả năng mô phỏng nhiệt độ bề mặt và bức xạ thuần tổng cộng khá gần 
với thực, nhưng mô phỏng thông lượng ẩn nhiệt yếu hơn và tái tạo thông lượng hiển 
nhiệt quá lớn trong mùa hè. Mô hình phức tạp kết hợp đầy đủ các thành phần đại 
dương, khí quyển, đất, băng đang được chạy tại GFDL (Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory) của NOAA ở Princeton, New Jersey đã biểu diễn được dị 
thường nhiệt độ lớp nước mặt đại dương tại thời điểm mạnh nhất của sự kiện El 
Nino, phân biệt được các khu vực có dị thường dương 1oC và dị thường âm 1oC, 
qua đó dự báo được hiện tượng ENSO. 

Theo Christensen và CS (2007), kết quả tổ hợp 21 mô hình GCM mô phỏng 
khí hậu toàn cầu đã cho thấy nhiệt độ và lượng mưa trung bình trên từng khu vực có 
sai số mang tính hệ thống so với quan trắc. Nhiệt độ mô phỏng thấp hơn còn giáng 
thủy lại mạnh hơn so với thực tế trên tất cả các khu vực trong hầu hết các mùa. Sai 
số mô phỏng nhiệt độ trung bình năm biến thiên từ -2.5oC trên cao nguyên Tây 
Tạng đến -1.4oC trên Nam Á. Tại hầu hết các khu vực, sai số nhiệt độ của từng mô 
hình riêng lẻ dao động từ 6 đến 7oC, ngoại trừ trên khu vực Đông Nam Á, sai số này 
giảm còn 3.6oC. Đối với lượng mưa, sai số lớn hơn ở Bắc Á và Đông Á và rất lớn ở 
cao nguyên Tây Tạng. Các mô hình GCM trong trường hợp này có vấn đề khi mô 
phỏng điều kiện khí hậu khu vực cao nguyên Tây Tạng vì không mô tả được hiệu 
ứng của địa hình phức tạp ở đây cũng như quá trình hồi tiếp albedo do sự mở rộng 
tuyết trên đỉnh núi.  

Theo Giorgi và Bi (2000), đối với mỗi khu vực sai số trung bình của các mô 
hình AOGCM độ phân giải thô có thể khác nhau rất lớn, nhưng tính trung bình trên 
lục địa thì nhiệt độ trung bình mùa có sai số hệ thống khoảng 4oC và sai số mô 
phỏng giáng thủy hầu như biến đổi từ -40 đến +80% so với quan trắc. Sai số nhiệt 
và mưa của khu vực ĐNA thấp hơn các khu vực khác với các giá trị tương ứng 
khoảng −2oC đối với nhiệt độ và khoảng -30% đối với lượng mưa trong mùa hè. 

Các mô hình AOGCM đã không ngừng được phát triển và hoàn thiện thông 
qua việc tăng độ phân giải không gian cũng như cải tiến các module động lực và các 
sơ đồ tham số hóa (chẳng hạn, băng biển, lớp biên khí quyển, lớp xáo trộn đại 
dương). Nhiều quá trình rất quan trọng đã được đưa vào trong các mô hình, bao 
gồm những quá trình ảnh hưởng đến các nhân tố tác động (forcing) (ví dụ aerosol 
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bây giờ đã được mô hình hóa trong mối tương tác với các quá trình khác trong 
nhiều mô hình). Hầu hết các mô hình bây giờ duy trì trạng thái ổn định khí hậu 
không cần hiệu chỉnh các dòng, mặc dù một vài xu thế dài năm vẫn còn được duy 
trì trong các phiên bản kiểm chứng (control integration) của AOGCM, chẳng hạn 
các quá trình chậm trong đại dương. 

Hiện nay, một số GCM đang được nghiên cứu ứng dụng trong mô phỏng khí 
hậu quá khứ và dự tính khí hậu tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu, như 
CCSM (Community Climate System Model), ECHAM (European Centre Hamburg 
Model),... Theo kết quả tổng hợp trong báo cáo lần thứ Tư (The Fourth Assessment 
Report - AR4) của IPCC (2007), cho đến nay các mô hình đã đạt được những tiến 
bộ vượt bậc trong mô phỏng nhiều khía cạnh của khí hậu trung bình hiện tại. Các 
mô phỏng giáng thủy, khí áp mực biển và nhiệt độ bề mặt nhìn chung đã được cải 
thiện mặc dù vẫn còn một số khiếm khuyết, nhất là đối với giáng thủy vùng nhiệt 
đới. Đối với giáng thủy, các mô hình nói chung vẫn cho mô phỏng thấp hơn thực tế 
trong hầu hết các sự kiện cực đoan. Việc mô phỏng xoáy thuận ngoại nhiệt đới cũng 
đã có nhiều tiến bộ. Một số mô hình đã được sử dụng để dự tính sự biến đổi của 
xoáy thuận nhiệt đới. Kết quả cho thấy chúng có thể mô phỏng khá thành công tần 
suất và sự phân bố của xoáy thuận nhiệt đới quan trắc. Các mô hình cũng đã mô 
phỏng được các dạng (mode) chủ đạo của biến động khí hậu ngoại nhiệt đới, như 
NAM/SAM (the Northern and Southern hemisphere Annular Modes), PNA 
(Pacific/North American), PDO (Pacific Decadal Oscillation). Mặc dù vậy, các mô 
hình vẫn chưa tái tạo được một số đặc điểm của các dạng biến động này. Hiện tại đã 
có một số mô hình có thể mô phỏng nhiều đặc tính quan trọng của ENSO (El 
Nino/Southern Oscillation), nhưng mô phỏng dao động Madden−Julian nói chung 
vẫn còn chưa tốt. Các GCM cũng có thể được ứng dụng trong dự báo mùa sự hoạt 
động của xoáy thuận nhiệt đới trên Đại Tây Dương thông qua việc dự báo khu vực 
phát triển chính của chúng (Thorncroft và CS, 2001). 

Các GCM đã được nghiên cứu và phát triển không ngừng trong lĩnh vực 
nghiên cứu khí hậu nói chung, bao gồm cả dự báo mùa. Nguyên lý cơ bản trong các 
mô hình GCM phát triển cho dự báo mùa nói chung không khác nhiều so với các 
mô hình dự báo thời tiết, ngoại trừ một số quá trình tham số hoá vật lý được đơn 
giản hoá để tiết kiệm thời gian tính toán do các mô hình này phải tích phân trong 
một khoảng thời gian dài hơn nhiều lần (qui mô hàng tháng so với 1-2 tuần trong dự 
báo thời tiết). Một đặc điểm quan trọng liên quan đến thiết bị là dung lượng lưu trữ 
sản phẩm đầu ra trong các mô hình dự báo mùa cực kỳ lớn, do đó chỉ có một vài cơ 
sở nghiên cứu, nghiệp vụ lớn trên thế giới có khả năng chạy dự báo mùa toàn cầu, 
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chẳng hạn ở Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) (Hyun-Suk Kang, 2011), NCEP 
(Saha S. và CS, 2006), .... Tại những trung tâm lớn này, các GCM thường là hệ 
thống kết hợp đầy đủ cả mô hình khí quyển và đại dương nên đòi hỏi phải có hệ 
thống máy tính lớn, cơ sở dữ liệu đầy đủ mà điều này vượt ra ngoài khả năng của 
các nước đang phát triển.  

Sản phẩm dự báo mùa từ các trung tâm cũng hết sức đa dạng nhưng chủ yếu 
trích xuất dưới dạng bản đồ trường các yếu tố khí hậu trung bình hoặc dị thường 
tháng hoặc mùa, hoặc bản đồ xác suất. Một số cơ sở cung cấp miễn phí sản phẩm 
dưới dạng các file số liệu có thể download được nhưng độ phân giải khá thô 
(thường là 1o x 1o hoặc thô hơn). Những sản phẩm này nói chung không đủ chi tiết 
cần thiết để làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho các mô hình khu vực. 
Chúng chỉ có thể được sử dụng trực tiếp hoặc làm đầu vào cho các mô hình thống 
kê để hạ qui mô hoặc làm nhân tố dự báo cho các mô hình này.  

Trong tình hình thực tế ở Việt Nam, việc vận hành một hệ thống dự báo mùa 
kết hợp đầy đủ cả mô hình khí quyển và đại dương cũng như hệ thống đồng hoá số 
liệu là không khả thi. Vì để chạy một hệ thống như vậy đòi hỏi phải có đầy đủ trang 
thiết bị, nhân lực và những vấn đề có liên quan, bao gồm máy tính mạnh, hệ thống 
lưu trữ lớn, đội ngũ cán bộ có trình độ và kinh nghiệm, …. Do đó, giải pháp tối ưu 
cho Việt Nam để phát triển một hệ thống dự báo mùa là: 

1) Khai thác những nguồn số liệu dự báo toàn cầu sẵn có (hoặc miễn phí hoặc 
phải mua) làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho các mô hình khu vực 
(RCM). Sử dụng các RCM như là những công cụ hạ qui mô động lực để nhận được 
sản phẩm dự báo ở độ phân giải không gian và thời gian chi tiết hơn cho khu vực 
Việt Nam. Trong trường hợp này, nguồn số liệu có thể khai thác miễn phí từ hệ 
thống dự báo mùa CFS của NCEP được xem là một lựa chọn thích hợp nhất. Chi 
tiết về nguồn số liệu này được trình bày trong mục 3.4. Ngoài ra, sản phẩm dự báo 
mùa từ mô hình toàn cầu của ECMWF được Trung tâm KTTV Quốc gia mua về 
cũng là một nguồn có thể khai thác.  

2) Chạy các mô hình toàn cầu ở Việt Nam trên cơ sở các điều kiện ban đầu và 
điều kiện biên có thể khai thác qua Internet từ các Trung tâm lớn trên thế giới. Mặc 
dù chưa thể chạy hệ thống kết hợp đầy đủ các mô hình đại dương - khí quyển cho 
mục đích dự báo mùa, nhưng với những nỗ lực nghiên cứu của nhóm cán bộ thuộc 
Bộ môn Khí tượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cho đến nay đã có 
thể đưa vào thử nghiệm các mô hình khí quyển dự báo mùa toàn cầu CAM và 
CCAM. Việc chạy các mô hình này đòi hỏi phải có điều kiện biên tối thiểu là nhiệt 
độ bề mặt biển (SST) trung bình tháng dự báo. Hiện nay các nguồn số liệu này khá 
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phong phú và có thể download miễn phí, chẳng hạn của NCEP tại 
http://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/cfs/prod/cfs/ hoặc của IRI 
(International Research Institute for Climate and Society) tại 
ftp://crunch.ldeo.columbia.edu/pub/xgong/IRI_SSTa_fcst/individual_model/. Ưu 
điểm của cách tiếp cận này là dung lượng số liệu cần cho việc chạy các mô hình 
toàn cầu không lớn, không đòi hỏi năng lực máy tính quá mạnh, hơn nữa, ở mức độ 
nhất định các mô hình này hoặc miễn phí (CAM) hoặc đã được cấp phép sử dụng 
(CCAM).   

Trong phạm vi đề tài, hai lựa chọn nhằm cung cấp sản phẩm dự báo mùa toàn 
cầu cho các mô hình khu vực là: 1) khai thác sản phẩm dự báo của mô hình CFS 
miễn phí qua đường Internet; và 2) thử nghiệm chạy các mô hình CAM và CCAM 
khi sử dụng số liệu SST dự báo từ các nguồn sẵn có và/hoặc chạy hệ thống mô hình 
kết hợp đại dương - khí quyển CAM-SOM. 

3.2. Mô hình CAM/SOM và ứng dụng vào Việt Nam 

3.2.1. Giới thiệu về hệ thống CAM/SOM 
CAM 3.0 là thế hệ thứ 5 của mô hình khí quyển toàn cầu NCAR (Collins và 

CS., 2004). Tên của mô hình thay đổi từ Mô hình Khí hậu Cộng đồng sang Mô hình 
Khí quyển Cộng đồng, thể hiện vai trò của CAM 3.0 trong hệ thống khí hậu kết hợp 
đầy đủ CCSM (Community Climate System Model). Khác với các thế hệ trước, 
CAM 3.0 được thiết kế thông qua một quá trình phối hợp giữa người phát triển và 
người sử dụng trong Nhóm Làm việc Mô hình Khí quyển (Atmospheric Model 
Working Group - AMWG). Nhóm AMWG bao gồm các nhà khoa học từ NCAR, từ 
cộng đồng các trường đại học, và các phòng thí nghiệm.  

Mô hình CAM 3.0 có ba dạng nhân động lực: (1) động lực Ơle, (2) động lực 
bán Lagrangian, (3) động lực thể tích hữu hạn, và hệ tọa độ thẳng đứng lai. Chi tiết 
về mô hình CAM 3.0 có thể tham khảo trong nghiên cứu của Collins và CS (2004) 
hoặc Phan Văn Tân và CS (2010). Hệ tọa độ thẳng đứng lai được phát triển bởi 
Simmons và Strüfing (1981) với mục đích cung cấp khung áp dụng chung cho trục 
tọa độ thẳng đứng, trong đó bám sát theo địa hình gần bề mặt Trái đất và trở thành 
hệ tọa độ áp suất ở những lớp trên. Mô hình CAM 3.0 có thể chạy như một module 
độc lập của CCSM, được ứng dụng để mô phỏng khí hậu và dự báo khí hậu tương 
lai, kể cả dự tính khí hậu theo các kịch bản phát thải khí nhà kính. Ngay trong bộ 
mô hình CAM 3.0 đã tích hợp mô hình đất CLM2 (Community Land Model) 
(Bonan và CS, 2002) cho phép chạy kết hợp các thành phần khí quyển - bề mặt đất, 
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do đó để ứng dụng vào dự báo khí hậu, CAM 3.0 cần được cung cấp SST và độ phủ 
băng biển dự báo.  

Có thể có hai phương pháp tiếp cận là: 1) SST và độ phủ băng biển là sản 
phẩm dự báo của một mô hình đại dương chạy độc lập với CAM 3.0; và 2) Kết hợp 
CAM 3.0 với một mô hình đại dương để dự báo SST và độ phủ băng biển đồng thời 
với quá trình chạy CAM 3.0. Trong đề tài này, cả hai phương án trên được lựa chọn 
thử nghiệm. Trong phương án thứ hai, mô hình đại dương được sử dụng để kết hợp 
với CAM 3.0 là mô hình lớp xáo trộn đại dương SOM (Slab Ocean Model). Hệ 
thống kết hợp này được gọi là bộ mô hình CAM-SOM. Đầu ra của CAM-SOM có 
thể được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình khu vực. 

Cấu hình hiện tại của mô hình đại dương lớp mỏng SOM cho phép có quá 
trình tương tác đầy đủ ở bề mặt với CAM 3.0. Biến dự báo cho đại dương là nhiệt 
độ lớp xáo trộn T0. Lớp xáo trộn đại dương có nguồn nội nhiệt Q (còn gọi là thông 
lượng Q), biểu diễn trao đổi nước sâu theo mùa và vận chuyển nhiệt đại dương 
phương ngang. Ví dụ, nếu sử dụng nhiệt độ bề mặt và phân bố băng biển cho trước, 
thông lượng thuần năng lượng bề mặt trên mặt biển có thể được tính toán để tính 
nguồn nhiệt Q. Trao đổi thêm của nhiệt xuất hiện giữa lớp xáo trộn và mô hình băng 
biển khi băng được hình thành và tan rã. Công thức tổng quát cho mô hình đại 
dương lớp mỏng mở được đưa ra bởi Hansen và CS (1984) với một số thay đổi cho 
phép có tỉ lệ phủ băng biển. 

3.2.2. Thử nghiệm dự báo mùa bằng CAM/SOM và khả năng ứng dụng 
a) Thiết kế thí nghiệm 

Để đánh giá khả năng dự báo mùa cho khu vực Việt Nam dựa trên mô hình 
CAM/SOM, trong phạm vi đề tài, 3 thử nghiệm với hệ thống mô hình CAM/SOM 
đã được thực hiện là: 

1) Hệ thống CAM-CFS được chạy thử nghiệm cho hai trường hợp, mỗi trường 
hợp chạy 6 tháng tương ứng với hai mùa: (1) Mùa đông từ ngày 01-10-2012 đến 01-
04-2013 và (2) Mùa hè từ ngày 01-04-2013 đến 01-10-2013. Số liệu SST và độ phủ 
băng lấy từ dự báo của CFS với độ phân giải 1o x 1o độ. Do lưới mô hình CAM là 
lưới Gaussian, 128 x 64, nên cả SST và độ phủ băng cần được nội suy về độ phân 
giải của mô hình CAM. 

2) Hệ thống CAM-SOM được nuôi chạy trong quá khứ. Nghĩa là mô hình 
chạy với điều kiện ban đầu là bộ số liệu khí hậu và mô hình được tích phân từ năm 
1964. Mục đích của việc chạy dài năm là để đảm bảo sự cân bằng động lực giữa khí 
quyển và đại dương. Nếu hệ thống được cập nhật điều kiện ban đầu tại một thời 
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điểm nào đó, kết quả của mô hình sẽ có ý nghĩa dự báo. Trong trường hợp không 
được cập nhật điều kiện ban đầu, tính dự báo mùa của mô hình hầu như không còn 
ý nghĩa. 

3) Sử dụng sản phẩm dự báo của CAM-SOM làm đầu vào cho mô hình khu 
vực để hạ qui mô về độ phân giải cao hơn (36km) cho khu vực Việt Nam. Trong 
trường hợp này mô hình RegCM được sử dụng làm công cụ hạ qui mô. Mục đích 
của thử nghiệm là để đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm của CAM-SOM. 

b) Kết quả và đánh giá 

• Dự báo toàn cầu 

Trên hình 3.1 là sản phẩm kết xuất trường khí áp mực biển trung bình pmsl 
(mb) cho tháng 1 năm 2013 của các mô hình CAM-CFS (a), CAM-SOM (b) và số 
liệu tái phân tích ERA Interim (c). Có thể nhận thấy một sự tương đồng nhất định 
về phân bố trường pmsl tháng 1 năm 2013 nhận được từ CAM-CFS và CAM-SOM 
so với số liệu tái phân tích. Ở Nam Bán Cầu dải áp thấp xích đạo mùa hè chiếm một 
khoảng rộng phía nam Malaysia, bắc Indonesia và lân cận. Dải áp thấp này có vị trí 
lệch về phía Nam Bán Cầu so với xích đạo với giá trị khí áp trong khoảng 1002 - 
1004 mb, đặc biệt tồn tại một tâm thấp dưới 1000 mb phía Tây Bắc Úc. Trong khi 
đó, tại Bắc Bán Cầu đang là mùa đông, hình dạng và vị trí các tâm khí áp dự báo 
bằng CAM-CFS và CAM-SOM cũng khá phù hợp với quan trắc, đặc biệt là tâm áp 
cao Siberia (với khí áp tại tâm đạt trên 1030 mb) và dải áp cao cận nhiệt đới với trục 
dọc vĩ độ khoảng 250N. Một cách định tính có thể nhận thấy, so với quan trắc, phân 
bố khí áp mực biển trung bình nhận được từ CAM-CFS có sự phù hợp tốt hơn so 
với CAM-SOM. 

Hình 3.2 đưa ra kết quả dự báo trường nhiệt độ không khí tại độ cao 2 mét 
trung bình trong tháng 1 năm 2013. Rõ ràng, ở Bắc Bán cầu, phân bố trường nhiệt 
độ dự báo của CAM-CFS và CAM-SOM khá tương đồng với trường quan trắc. Giá 
trị nhiệt độ bề mặt cùng giảm đều từ xích đạo về cực. Tuy nhiên, dự báo bằng 
CAM-CFS cho kết quả tốt hơn trên lục địa khu vực Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, 
Việt Nam. Ở Nam Bán cầu, trường nhiệt độ dự báo bằng CAM-CFS và CAM-SOM 
tương đối phù hợp với trường thực ở dải dọc theo xích đạo, giá trị nhiệt độ bề mặt ở 
đây rất cao và đạt trên 300C. 

Kết quả dự báo độ ẩm riêng trên mực 850mb được cho trên hình 3.3. Có thể 
thấy CAM-CFS cho kết quả tốt hơn nhiều so với CAM-SOM, đặc biệt ở Bắc Bán 
Cầu. Mặc dù vậy, dự báo trường gió trên mực 850mb của CAM-SOM dường như 
hợp lý hơn CAM-GFS cả về hướng và tốc độ (hình 3.4). 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

53 

Việc phân tích sản phẩm thử nghiệm của hai phương án cho tháng 7 năm 2013 
về cơ bản cũng nhận được những kết quả tương tự. Qua đó có thể nhận thấy trong 
hai phương án thử nghiệm dường như phương án CAM-CFS cho kết quả khả quan 
hơn, mặc dù CAM-SOM cũng tái tạo được sự biến thiên mùa trong năm và phân bố 
không gian của các trường khí áp mực biển, độ ẩm và trường gió khá hợp lý. Điều 
đó có thể được giải thích bởi CAM-CFS đã được điều khiển bởi SST dự báo của 
CFS và do đó có khả năng cập nhật trạng thái đại dương tốt hơn. Sự khác biệt giữa 
CAM-CFS so với quan trắc (tức số liệu tái phân tích ERA Interim), ngoài nguyên 
nhân SST là dự báo còn có thể do trường độ ẩm đất trong CAM chưa được cập 
nhật. 

Dù sao, sự phù hợp tốt giữa kết quả dự báo của CAM-CFS và quan trắc cũng 
đã mở ra một triển vọng sáng sủa về khả năng ứng dụng hệ thống này vào dự báo 
mùa toàn cầu ở Việt Nam, nhằm cung cấp các trường ban đầu và điều kiện biên cho 
các mô hình khu vực. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Hình 3.1: Bản đồ dự báo trường pmsl 
(mb) trung bình trong tháng 1 năm 2013 

từ mô hình CAM-CFS (a), CAM-SOM 
(b) và quan trắc (c)  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Hình 3.2: Tương tự hình 3.1 nhưng cho 
trường nhiệt độ bề mặt  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Hình 3.3: Tương tự hình 3.1 nhưng cho 
trường độ ẩm riêng (kg/kg) tại mực 

850mb 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Hình 3.4: Tương tự hình 3.1 nhưng cho 
trường gió (m/s) tại mực 850mb 

• Dự báo cho khu vực Việt Nam 

Để đánh giá khả năng của CAM-SOM trong vai trò cung cấp trường dự báo 
toàn cầu làm điều ban đầu và điều kiện biên cho mô hình khí hậu khu vực, mô hình 
RegCM đã được sử dụng để hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo của các mô hình 
này về độ phân giải 36km cho khu vực Việt Nam (RegCM_CAM-SOM). Kết quả 
thử nghiệm của RegCM_CAM-SOM đối với trường nhiệt độ 2m trung bình tháng 
(T2m) và tổng lượng mưa tháng (R) của các tháng 2, 4 và 7 năm 2013 (tương ứng 
với các hạn dự báo 1, 3 và 6 tháng) được dẫn ra trên hình 3.5 và 3.6.  

Từ hình 3.5 nhận thấy việc hạ qui mô từ lưới toàn cầu độ phân giải thô về lưới 
khu vực độ phân giải 36km đã làm chi tiết hơn sự phân bố T2m cũng như mô tả rõ 
hơn về sự biến đổi của T2m theo độ cao địa hình. Xét về mặt giá trị, phân bố không 
gian và trị số của nhiệt độ tất cả các tháng được dự báo nói chung tương đương với 
quan trắc. RegCM_CAM-SOM về cơ bản nắm bắt được phân bố T2m trên toàn 
miền tính. Dự báo tổng lượng mưa tháng (R) từ RegCM_CAM-SOM tương đối phù 
hợp cho các tháng 4 và 7 (hình 3.6) nhưng không thực sự tốt cho tháng 2. Nguyên 
nhân có thể là do ảnh hưởng của giai đoạn khởi động mô hình (spin up time) trong 
đó mô hình cần một khoảng thời gian để tạo lập cân bằng giữa khí quyển và đại 
dương. 
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Hình 3.5: Kết quả dự báo T2m trung bình tháng từ thử nghiệm RegCM_CAM-SOM cho 

các tháng 2 (trái), tháng 4 (giữa), và tháng 7 (phải) tương ứng với các hạn dự báo 1 
tháng, 3 tháng và 6 tháng 

   
Hình 3.6: Tương tự hình 3.5 nhưng cho tổng lượng mưa tháng 

3.3. Mô hình CCAM và ứng dụng vào Việt Nam 

3.3.1. Giới thiệu về mô hình CCAM 
CCAM (Conformal Cubic Asmostpheric Model) là mô hình khí quyển sử 

dụng lưới dưới dạng lập phương bảo giác, được nghiên cứu phát triển bởi CSIRO 
(The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). CCAM sử 
dụng hệ thống lưới thiết lập trên một khối lập phương nên có nhiều ưu điểm hơn so 
với các dạng lưới kinh - vĩ thông thường. Nhờ vào đặc trưng này, CCAM vừa có thể 
chạy dự báo toàn cầu, vừa khả năng chạy dự báo với độ phân giải cao cho từng khu 
vực xác định. Một đặc điểm khác của CCAM là khả năng chạy dự báo cho cả hạn 
ngắn và hạn dài, với các quy mô thời gian khác nhau. 

Ý tưởng của lưới lưới lập phương bảo giác khi xây dựng CCAM xuất phát từ 
mục đích ban đầu là nhằm khắc phục những nhược điểm của các mô hình sử dụng 
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lưới kinh - vĩ truyền thống khi tăng độ phân giải đối với các trường hợp dự báo cho 
các vùng cực và cận cực. Cơ sở của dạng lưới trong CCAM dựa trên dạng lưới 
trong đó các phép chiếu từ khối lập phương lên hình cầu (hình 3.7) được Sadourny 
đề xuất vào năm 1972, cho hệ các phương trình nước nông. 

 
Hình 3.7: Minh họa cho phép chiếu từ mặt lập phương về mặt cầu 

Dựa trên ý tưởng của Sadourny năm 1972, nhiều nghiên cứu đã được tiến 
hành nhằm hoàn thiện cho việc ứng dụng lưới lập phương vào mô hình khí quyển. 
Trong đó, có thế kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu như: phương pháp sai phân bán 
Lagrange của McGregor năm 1996, phương pháp ứng dụng lưới bảo giác lập 
phương (Conformal Cubic grid) của Rančić và các đồng nghiệp năm 1996. Việc 
ứng dụng lưới bảo giác lập phương đã giải quyết được các vấn đề về tính trực giao 
của lưới khi thực hiện các phép chiếu giữa mặt cầu và mặt lập phương và dạng lưới 
này đã được ứng dụng vào mô hình CCAM cho đến hiện nay. Hình 3.8 là một minh 
hoạ về lưới lập phương bảo giác tổng quát (hình bên trái) và phép chiếu lên phương 
ngang của một lưới lập phương bảo giác gồm 20 x 20 ô lưới trên mỗi mặt. 

 
 

Hình 3.8: Minh họa lưới lập phương bảo giác (bên trái) và phép chiếu của một lưới 
có 20 x 20 ô lưới lên mặt ngang 
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Do số liệu đầu vào cho các mô hình hiện nay đều chỉ hỗ trợ trên lưới kinh - vĩ, 

cho nên để có thể ứng dụng mô hình CCAM vào nghiệp vụ dự báo, các số liệu đầu 
vào của mô hình cần được chuyển về dạng lưới lập phương theo một số quy tắc nhất 
định. Các quy tắc này dựa trên cơ sở các phép chiếu giữa mặt cầu và mặt lập 
phương, và được thể hiện như sau: 

• Ký hiệu bán kính Trái đất là R 

• Số liệu trên hệ tọa độ kinh - vĩ: λ,φ( ) , trong đó λ  là kinh độ và φ  là vĩ độ. 

• Lấy gốc tọa độ tại tâm Trái đất, hệ tọa độ Đề Các 3 chiều được ký hiệu bằng 
các chữ cái in hoa: (X,Y,Z) trên mặt cầu; (A,B,C) trên mặt lập phương. 

• Hệ tọa độ Đề các 2 chiều trên mặt lập phương: (a,b,p), trong đó p là số thứ tự 
của các mặt bắt đầu từ 0 đến 5 (0 ≤ p ≤ 5). 

Sự sắp xếp của các mặt trên khối lập phương và sự định hướng của các hệ tọa 
độ trên các mặt được thể hiện như trong hình 3.9 dưới đây. Để đưa số liệu từ lưới 
kinh - vĩ vào lưới lập phương, mô hình CCAM sẽ thực hiện các bước sau: 

• Đưa đố liệu ở hệ tọa độ kinh - vĩ vào hệ tọa độ 3 chiều trên mặt cầu (X,Y,Z). 

• Đưa số liệu từ hệ tọa độ 3 chiều trên mặt cầu (X,Y,Z) vào hệ tọa độ 3 chiều 
trên mặt lập phương (A,B,C). 

• Đưa số liệu trên hệ tọa độ 3 chiều của mặt lập phương (A,B,C) về hệ tọa độ 2 
chiều trên từng mặt của hình lập phương (a,b,p). 

Mô hình sẽ tiến hành tính toán trên từng mặt lập phương, sau khi hoàn tất các 
quá trình tính toán, kết quả thu được sẽ được chuyển về lưới kinh - vĩ để tiến hành 
phân tích theo trình tự ngược lại. Như vậy, có thể tóm tắt quá trình xử lý số liệu đầu 
vào và đầu ra của CCAM theo sơ đồ trong hình 3.10 dưới đây. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Hình 3.9: Minh họa các mặt lập phương bảo giác khi mới được ghép lại (a); các 
mặt lập phương khi được trải ra (b); và sơ đồ sai phân các biến khí quyển trên mặt 

lập phương bảo giác (c) 
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Hình 3.10: Sơ đồ chuyển đổi các hệ tọa độ trong mô hình CCAM từ khâu xử lý số 

liệu đầu vào đến khâu chiết xuất kết quả đầu ra 
Mặc dù CCAM là mô hình toàn cầu nhưng mô hình này vẫn có thể chạy dự 

báo với độ phân phải cao cho các khu vực xác định. Để thực hiện điều này khái 
niệm “Lưới co giãn” (stretched grid) đã được đưa ra. Thuật ngữ “Lưới co giãn” ở 
đây có thể hiểu là một dạng lưới toàn cầu có tổng số ô lưới ở tất cả các mặt hình lập 
phương không đổi, nhưng trên một mặt xác định kích thước ô lưới sẽ nhỏ hơn so 
với các mặt còn lại, và do đó số ô lưới trên mặt này sẽ tăng lên dẫn đến tăng độ 
phân giải ngang. Hay nói cách khác, ở một số khu vực nhất định sẽ tập trung nhiều 
ô lưới hơn hay độ phân giải cao hơn, trong khi ở những khu vực còn lại sẽ ít ô lưới 
đi hay độ phân giải thấp hơn. Hình 3.11 đưa ra ví dụ minh họa lưới co giãn dựa trên 
lưới lập phương gốc có 20 x 20 ô trong đó độ phân giải cao sẽ tập trung ở khu vực 
châu Úc. 

Để biểu diễn các tính toán, cần phải chuyển các giá trị trên lưới (X,Y,Z) và các 
hệ số bản đồ của chúng về một hệ tọa độ tựa Đề các 3 chiều (X’,Y’,Z’). Việc này 
được thực hiện bởi phép biến đổi Schmidt. Phép biến đổi Schmidt là phép biến đổi 
được sáng tạo bởi Schmidt vào năm 1977. Phép biến đổi này được dùng để biến đổi 
bất kỳ một hệ thống lưới trực giao nào trên mặt cầu trở thành một phiên bản co giãn 
của lưới đó, trong khi vẫn giữ được tính trực giao và sự đẳng hướng của lưới ban 
đầu. Việc sử dụng “Lưới co giãn” giúp cho quá trình chạy độ phân giải cao cho các 
khu vực xác định của mô hình CCAM có được một số ưu điểm hơn so với các mô 
hình khu vực (RCM). Cụ thể như sau: 

• Trong khi các mô hình khu vực  thường chỉ có thể chạy với độ phân giải cao 
hơn khoảng 3 đến 5 lần so với mô hình toàn cầu, các thử nghiệm cho thấy, 
mô hình CCAM sử dụng lưới bị kéo có độ phân giải cao hơn 10 lần so với 
ban đầu vẫn thu được các kết quả tốt. 

• Nếu như các mô hình khu vực thông thường cần phải có điều kiện biên và 
cần xử lý các “vùng đệm” hợp lý với độ phân giải xác định, thì đối với mô 
hình CCAM điều này gần như là không cần thiết do CCAM luôn là mô hình 
toàn cầu. 
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Hình 3.11: Ví dụ về lưới lập phương gồm 20 x 20 ô có độ phân giải cao ở khu vực 

châu Úc và độ phân giải thấp hơn ở các khu vực còn lại 
Cũng như hầu hết các mô hình khác, việc chạy mô hình CCAM bao gồm 3 

bước cơ bản là: chuẩn bị số liệu đầu vào, chạy mô hình, nhận kết quả đầu ra (hình 
3.12). Tuy nhiên, chi tiết của mỗi giai đoạn lại có nhiều điểm khác so với các mô 
hình khác. Cụ thể như sau: 

• Chuẩn bị số liệu đầu vào: do đặc tính lưới lập phương không được hỗ trợ số 
liệu đầu vào trực tiếp, nên khi sử dụng số liệu ở lưới kinh vĩ làm đầu vào để 
chạy CCAM, các số liệu này cần được xử bằng bằng một chương trình riêng 
để chuyển sang dạng lưới lập phương từ dạng lưới kinh - vĩ. Các số liệu về 
địa hình, bề mặt, … cũng sẽ được đưa về lưới lập phương. 

• Chạy mô hình: đối với dự báo mùa, tại thời điểm bắt đầu dự báo, ngoài các 
thông tin về các trường nhiệt ẩm, áp, gió, … được mô hình sử dụng làm điều 
kiện ban đầu, trong quá trình tích phân, số nhiệt nhiệt độ bề mặt biển SST sẽ 
được cập nhiệt liên tục hàng tháng. Sau khi kết thúc dự báo, một phần của số 
liệu đầu ra nhận được từ mô hình sẽ được sử dụng làm điều kiện ban đầu để 
tiến hành dự báo cho tháng tiếp theo. Để chi tiết hóa cho từng khu vực, 
CCAM sử dụng lưới co giãn và số liệu đầu ra từ mô hình toàn cầu sẽ được sử 
dụng làm điều kiện biên và kiều kiện ban đầu. 

• Nhận kết quả đầu ra: cũng do đặc tính lưới, các kết quả nhận được từ CCAM 
cũng cần được xử lý nhờ một chương trình riêng để đưa số liệu từ lưới lập 
phương về dạng lưới kinh - vĩ thông thường. 
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Hình 3.12: Minh họa cho quá trình chạy mô hình CCAM 

3.3.2. Thử nghiệm dự báo mùa bằng CCAM và khả năng ứng dụng 
a) Thiết kế thí nghiệm 

Để đánh giá khả năng dự báo mùa cho khu vực Việt Nam dựa trên mô hình 
CCAM, trong nghiên cứu này chúng tôi thử nghiệm chạy mô hình CCAM với 2 
nguồn số liệu đầu vào là SST dự báo từ các mô hình IRI và CFS. Cụ thể như sau: 

1) Thử nghiệm CCAM-IRI: Sử dụng số liệu dự báo nhiệt độ mặt biển của IRI 
làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên phụ thuộc vào thời gian cho CCAM. Dự 
báo thử nghiệm được bắt đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2013 với hạn dự báo là 6 
tháng. Như đã biết, IRI cung cấp số liệu dị thường nhiệt độ mặt biển có độ phân giải 
2.5 x 2.5 độ. Giai đoạn chuẩn dùng để so sánh được IRI đưa ra là tổng hợp của số 
liệu nhiệt độ mặt biển Raynolds (RR) từ năm 1961 - 1981 và OI từ năm 1982 - 
1990. Mỗi bộ số liệu dự báo của một tháng sẽ bao gồm số liệu dự báo của 8 tháng 
tiếp theo tính từ thời điểm dự báo. Số liệu dị thường SST sẽ được cộng với số liệu 
SST giai đoạn chuẩn, sau đó sử dụng chương trình để đưa vào lưới lập phương làm 
điều kiện biên và điều kiện ban đầu cho CCAM. CCAM-IRI sẽ chạy ở độ phân giải 
100 km cho qui mô toàn cầu. 

2) Thử nghiệm CCAM-CFS: sử dụng số liệu dự báo SST của CFS làm điều 
kiện ban đầu và điều kiện biên cho CCAM. Trường hợp này cũng tiến hành thử 
nghiệm dự báo từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 với hạn dự báo 6 tháng. Số liệu dự 
báo SST trung bình tháng của CFS có độ phân giải 1.0 x 1.0 độ. Mỗi bộ số liệu dự 
báo của một tháng sẽ bao gồm số liệu dự báo của tháng hiện tại và 6 tháng tiếp theo. 
SST của CFS cũng được chương trình đưa về dạng lưới lập phương để làm điều 
kiện ban đầu và điều kiện biên. CCAM-CFS cũng sẽ chạy ở độ phân giải 100 km 
cho qui mô toàn cầu. 
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3) Thử nghiệm sử dụng sản phẩm dự báo của CCAM-IRI và CCAM-CFS làm 
đầu vào cho mô hình khu vực (chính CCAM) để hạ qui mô về độ phân giải cao hơn 
(25km) cho khu vực Việt Nam. Trong trường hợp này mô hình CCAM được sử 
dụng như là một mô hình khu vực. 

b) Kết quả và đánh giá 

• Dự báo toàn cầu 

Các hình 3.13 đến 3.15 lần lượt đưa ra kết quả dự báo các trường trung bình 
tháng cho yếu tố khí áp quy về mực biển trung bình (pmsl), nhiệt độ không khí tại 
độ cao 2 mét (T2m) và gió tại độ cao 10 mét của tháng 2 (tương ứng với hạn dự báo 
1 tháng), tháng 4 (hạn dự báo 3 tháng) và tháng 7 (hạn dự báo 6 tháng) của năm 
2013 từ các thử nghiệm CCAM-CFS (ở trên cùng), CCAM-IRI (ở giữa) và CFS 
(dưới cùng). Dễ dàng nhận thấy các thử nghiệm đều cho phân bố nhiệt, áp và gió dự 
báo trên quy mô toàn cầu tương đối giống nhau. Sự khác biệt chủ yếu ở cường độ 
của một số trung tâm khí áp ở vùng cao nguyên Tây Tạng và phía đông Nam Cực. 

Tại mực 850, trường độ cao địa thế vị, gió và nhiệt độ trung bình dự báo tháng 
2 năm 2013 từ các thử nghiệm khá phù hợp với nhau, đặc biệt là trong vùng vĩ độ từ 
600S đến 600N và vùng Nam cực (hình 3.16). Tuy nhiên tại vùng Bắc cực, dự báo 
tâm và cường độ của xoáy thuận hành tinh từ CCAM-CFS và CCAM-IRI tương đối 
giống nhau nhưng có sự khác biệt đáng kể so với dự báo từ CFS. Các kết quả tương 
tự cũng được chỉ ra khi xem xét dự báo cho tháng 4 (hình 3.17). Khác với dự báo 
tháng 2 và 4, đối với dự báo tháng 7 cả 3 thử nghiệm cho kết quả tương đồng ở hầu 
hết các khu vực ngoại trừ vùng Nam cực (hình 3.18). 

Trên mực 500mb (hình 3.19 đến 3.21), các kết quả đánh giá cho thấy cả 3 thử 
nghiệm cho dự báo phân bố độ cao địa thế vị, gió và nhiệt độ trung bình tháng 
7/2013 tương đối giống nhau. Tại tháng 2/2013, các thử nghiệm CCAM-CFS và 
CCAM-IRI cho kết quả dự báo gần tương nhau, mặc dù chúng có sự khác biệt nhất 
định so với CFS ở các vùng cực Bắc và Nam. Trong khi đó, dự báo cho tháng 
4/2013 lại cho thấy thử nghiệm CCAM-CFS tương tự như CFS và khác với CCAM-
IRI tại các vùng cực. Các kết quả gần tương tự cũng được thấy khi xem xét mực 
200mb (hình 3.22 đến 3.24). 

Một cách khái quát có thể thấy sản phẩm dự báo toàn cầu của CCAM-CFS và 
CCAM-IRI khá phù hợp với sản phẩm dự báo của CFS cả về các trường nhiệt độ, 
khí áp, độ cao và gió trên các mực đẳng áp chính và cả trên bề mặt. 
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CCAM-IRI 
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Hình 3.13: Kết quả dự báo các trường 
trung bình tháng cho yếu tố pmsl (hPa - 
tô màu theo thang), T2m (độ C - đường 
liền nét) và gió (m/s - dạng véc tơ) của 
tháng 2 (tương ứng với hạn dự báo 1 

tháng) từ các thử nghiệm CCAM-CFS, 
CCAM-IRI và CFS 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 

 

 
Hình 3.14: Tương tự hình 3.13 nhưng 

cho dự báo tháng 4 (hạn dự báo 3 
tháng) 
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CFS 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 

 
CFS 

 
Hình 3.15: Tương tự hình 3.13 nhưng 

cho dự báo tháng 7 (hạn dự báo 6 
tháng) 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 

 

 
Hình 3.16: Kết quả dự báo các trường 

trung bình tháng cho yếu tố H (mét đtv - 
tô màu theo tháng), T2m (độ C - đường 
liền nét) và gió (m/s - dạng véc tơ) tại 
mực 850mb của tháng 2 (hạn dự báo 1 
tháng) từ các thử nghiệm CCAM-CFS, 

CCAM-IRI và CFS 
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CFS 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 
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Hình 3.17: Tương tự hình 3.16 nhưng 

cho dự báo tháng 4 (hạn dự báo 3 
tháng) 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 
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Hình 3.18: Tương tự hình 3.16 nhưng 

cho dự báo tháng 7 (hạn dự báo 6 
tháng) 
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CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 
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Hình 3.19: Kết quả dự báo các trường 
trung bình tháng cho yếu tố H (mét đtv - 
tô màu theo tháng), T2m (độ C - đường 
liền nét) và gió (m/s - dạng véc tơ) tại 
mực 500mb của tháng 2 (hạn dự báo 1 
tháng) từ các thử nghiệm CCAM-CFS, 

CCAM-IRI và CFS 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 

 
CFS 

Hình 3.20: Tương tự hình 3.19 nhưng 
cho dự báo tháng 4 (hạn dự báo 3 

tháng) 
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CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 
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Hình 3.21: Tương tự hình 3.19 nhưng 
cho dự báo tháng 7 (hạn dự báo 6 

tháng) 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 

 
CFS 

Hình 3.22: Kết quả dự báo các trường 
trung bình tháng cho yếu tố H (mét đtv - 
tô màu theo tháng), T2m (độ C - đường 
liền nét) và gió (m/s - dạng véc tơ) tại 
mực 200mb của tháng 2 (hạn dự báo 1 
tháng) từ các thử nghiệm CCAM-CFS, 

CCAM-IRI và CFS 
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Hình 3.23: Tương tự hình 3.22 nhưng 
cho dự báo tháng 4 (hạn dự báo 3 

tháng) 

 
CCAM-CFS 

 
CCAM-IRI 

 
CFS 

Hình 3.24: Tương tự hình 3.22 nhưng 
cho dự báo tháng 7 (hạn dự báo 6 

tháng) 
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• Dự báo cho khu vực Việt Nam 

Để đánh giá kỹ năng của CCAM-IRI và CCAM-CFS trong vai trò cung cấp 
trường dự báo toàn cầu làm điều ban đầu và điều kiện biên cho RCM, ở đây đã thực 
hiện hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo của các mô hình này về độ phân giải cao 
hơn cho khu vực Việt Nam. Các trường dự báo toàn cầu của CCAM-IRI và CCAM-
CFS được hạ qui mô về độ phân giải 25km bằng chính mô hình CCAM khi sử dụng 
kỹ thuật lưới co giãn. Kết quả thử nghiệm hạ qui mô về độ phân giải 25km (ký hiệu 
CCAM_25) đối với trường nhiệt độ T2m trung bình các tháng 2, 4 và 7 năm 2013 
được dẫn ra trên hình 3.25.  

Trước hết nhận thấy rằng việc hạ qui mô từ lưới toàn cầu độ phân giải 100km 
về lưới khu vực độ phân giải 25km đã làm chi tiết hơn sự phân bố nhiệt độ của mô 
hình. Đặc điểm địa hình liên quan đến sự biến đổi của nhiệt độ theo độ cao đã được 
phản ánh khá rõ nét trong CCAM_25. Ngoại trừ tháng 2/2013, phân bố không gian 
và trị số của nhiệt độ tất cả các tháng còn lại (từ tháng 3-7/2013) của CCAM_25 nói 
chung tương đương với quan trắc, nhất là là tại các vùng khí hậu Trung Bộ và Tây 
Nguyên. CCAM_25 về cơ bản nắm bắt được phân bố nhiệt trên toàn miền tính, hơn 
nữa không có sự khác biệt đáng kể giữa CCAM_25 chạy với CCAM_IRI và 
CCAM_CFS ngoại trừ trường hợp dự báo tháng 2/2013 (dự báo hạn 1 tháng) tại 
khu vực Nam Bộ (CCAM_CFS cho dự báo nhiệt độ cao hơn so với CCAM_IRI). 
Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng của giai đoạn khởi động mô hình (spin up 
time) trong đó mô hình cần một khoảng thời gian để tạo lập cân bằng giữa khí 
quyển và đại dương. 

Việc đánh giá tương tự cũng được thực hiện với yếu tổ tổng lượng mưa tháng 
- R (hình 3.26). Kết quả cho thấy giữa CCAM-IRI và CCAM-CFS không có nhiều 
khác biệt trong dự báo R. Sự khác biệt được thấy ở vùng khí hậu Tây Bắc và Bắc 
Trung Bộ trong dự báo R của tháng 4/2013 (dự báo hạn 3 tháng) và tại vùng khí hậu 
Nam Bộ trong tháng 7/2013 (CCAM-CFS cho dự báo R với lượng lớn hơn nhiều so 
với dự báo từ CCAM-IRI). 
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Hình 3.25: Kết quả dự báo T2m trung bình tháng từ thử nghiệm CCAM-CFS (trên), 

CCAM-IRI (dưới) cho các tháng 2 (trái), tháng 4 (giữa), và tháng 7 (phải) tương ứng 
với các hạn dự báo 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng ở độ phân giải 25km 

 

   

   
Hình 3.26: Tương tự hình 3.25 nhưng cho dự báo tổng lượng mưa tháng 
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3.4. Sản phẩm dự báo của mô hình CFS và ứng dụng vào Việt Nam 

CFS (Climate Forecast System) là mô hình dự báo khí hậu được phát triển và 
triển khai nghiệp vụ bởi Trung tâm Dự báo môi trường Hoa Kỳ (NCEP). Hiện tại 
CFS đã được phát triển đến phiên bản số 2, được chạy 4 lần/ngày (00, 06, 12, 18 giờ 
UTC) với hạn dự báo 9 tháng trên hệ thống tính toán của NCEP. Kết quả dự báo 
CFS được cung cấp miễn phí cho cộng đồng có hạn dự báo 6 tháng (cộng ngày đầu 
tiên của tháng thứ 7) và được lưu trữ trên máy chủ của NCEP trong vòng 7 ngày 
gần với phiên dự báo hiện tại (http://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/ 
cfs/prod/cfs/) 

Hiện tại CFS cung cấp số liệu của 4 thành phần dự báo khác nhau, ký hiệu bởi 
01, 02, 03, 04. Các trường dự báo được trích xuất và lưu trữ theo định dạng GRIB2. 
Có tất cả 5 nhóm trường được lưu ở 5 nhóm tên file khác nhau (bảng 3.1). Danh 
mục các mực đẳng áp, đẳng nhiệt và đẳng độ sâu đại dương tại đó mô hình trích 
xuất số liệu được cho trong bảng 3.2.  

Bảng 3.1: Danh sách các nhóm file và lưới toạ độ của các biến trường CFS 
Nhóm file Lưới toạ độ Nhóm biến trường 

FLXF T126 (384x190 
Gaussian) 

10 biến bề mặt, thông lượng bức xạ, … 

PGBF Kinh, vĩ, 1 độ 524 biến trường 3 chiều trên 37 mực khí áp 

OCNH  Kinh, vĩ, 0.5 độ 222 biến trường 3 chiều trên 40 mực độ sâu đại 
dương OCNF Kinh, vĩ, 1 độ 

IPVF Kinh, vĩ, 1 độ 103 biến trường 3 chiều trên 16 mặt đẳng nhiệt  

Ước tính trung bình, tổng dung lượng file có thể download là: 

• [Số ngày trong tháng hiện tại (Lead Time = 0) + 6 tháng dự báo (Lead 
Time = 1÷6) x 30 ngày] x 4 Obs/ngày x Dung lượng file/Lần. 

Nếu nhận đầy đủ, tức mô hình bắt đầu chạy từ ngày 01 của tháng hiện tại, một 
cách gần đúng ta có: 

• 7 tháng x 30 ngày/tháng x 4 Obs /ngày = 840 Obs 

Mỗi phiên dự báo như vậy cần download về 4 file (FLXF, PGBF, OCNF và 
IPVF) với dung lượng khoảng 40MB. Như vậy, để đáp ứng được đầy đủ số liệu cho 
một lần dự báo cần download một lượng số liệu khoảng: 

• 840 Obs x 40MB/ Obs = 33600 MB ≅  33GB 
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Bảng 3.2: Danh sách các mực đẳng áp, đẳng nhiệt và đẳng độ sâu mô hình trích 

xuất số liệu 
37 mực đẳng áp (hPa) chứa số liệu trong nhóm file PGBF 

1000 975 950 925 900 875 850 825 800 1000 

775 750 700 650 600 550 500 450 400 350 

300 250 225 200 175 150 125 100 70 50 

30 20 10 7 5 3 2    

16 mực đẳng nhiệt (K) chứa số liệu trong nhóm file IPVF 

270 280 290 300 310 320 330 350 400 450 

550 650 850 1000 1250 1500     

40 mực đẳng sâu (m) chứa số liệu trong các nhóm file OCNH và OCNF 

4478 3972 3483 3016 2579 2174 1807 1479 1193 949 

747 584 459 366 303 262 238 225 215 205 

195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 

95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 

Rõ ràng đây là một con số quá lớn mà ngay cả khi có đường truyền Internet đủ 
mạnh cũng không thể download dữ liệu từng phiên để chạy dự báo. Trước thực tế 
đó, đề tài quyết định chạy mô hình 7 ngày/lần vào phiên 00UTC. Như vậy, bình 
quân mỗi tháng sẽ chạy 4 lần dự báo. Tuỳ theo ngày đứng dự báo trong tháng hiện 
tại là đầu tháng, giữa tháng hay cuối tháng mà dung lượng dữ liệu cần download có 
thể dao động trong khoảng từ 30GB-33GB/lần. Do đó mỗi tháng cần lưu giữ số liệu 
CFS làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên khoảng 120-130GB. 

Tuy nhiên, không phải toàn bộ số liệu CFS download đều được sử dụng khi 
chạy mô hình. Mặc dù số lượng biến trường được cung cấp khá lớn (bảng 3.1) chỉ 
có một số trường trong các nhóm file này được sử dụng làm số liệu đầu vào cho các 
RCM (bảng 3.3). 
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Bảng 3.3: Danh sách các biến trường CFS được sử dụng làm điều kiện ban đầu và 
điều kiện biên cho các RCM 

Ký hiệu biến Mô tả 

Nhóm file IPV 

PRESsfc   Khí áp bề mặt [Pa] 

TMPsfc   Nhiệt độ bề mặt [K] 

Nhóm file PGB 

HGTprs Độ cao địa thế vị [gpm] trên 37 mực khí áp 

RHprs Độ ẩm tương đối [%] trên 37 mực khí áp 

TMPprs Nhiệt độ không khí [K] trên 37 mực khí áp 

UGRDprs Thành phần gió vĩ hướng [m/s] trên 37 mực khí áp 

VGRDprs Thành phần gió kinh hướng [m/s] trên 37 mực khí áp 

PRESmsl Khí áp mực biển trung bình [Pa] 

Nhóm file OCEAN 

ICECsfc   Băng bề mặt (Có băng=1; Không băng=0) [tỷ phần] 

TMPsfc   Nhiệt độ bề mặt [K] 

Nhóm file FLX 

SNOWCsfc Độ phủ tuyết bề mặt [%] 

TMP_10cm Nhiệt độ lớp đất 0-10 cm [K] 

TMP10_40cm Nhiệt độ lớp đất 10-40 cm [K] 

TMP40_100cm Nhiệt độ lớp đất 40-100 cm [K] 

TMP100_200cm Nhiệt độ lớp đất 100-200 cm [K] 

SOILW0_10cm Độ ẩm thể tích lớp đất 0-10 cm [tỷ phần] 

SOILW10_40cm Độ ẩm thể tích lớp đất 10-40 cm [tỷ phần] 

SOILW40_100cm Độ ẩm thể tích lớp đất 40-100 cm [tỷ phần] 

SOILW100_200cm Độ ẩm thể tích lớp đất 100-200 cm [tỷ phần] 

WEASDsfc Lượng tuyết tích luỹ bề mặt [kg/m2] 

3.5. Tóm tắt 

Trong chương này đã trình bày hai phương án cung cấp trường dự báo toàn 
cầu làm đầu vào cho các mô hình khí hậu khu vực phục vụ bài toán dự báo hạn mùa 
ở Việt Nam. 
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Với phương án thứ nhất, download sản phẩm dự báo toàn cầu sẵn có trên 
Internet. Trong trường hợp này, sản phẩm của mô hình CFS hiện đang được cung 
cấp miễn phí với hạn dự báo đến 6 tháng là một phương án khả thi, nhất là trong 
điều kiện hiện nay ở Việt Nam. Hạn chế duy nhất của phương án này là cần phải 
download dữ liệu quá nhiều cho mỗi lần dự báo và vì vậy ngoài dung lượng kho lưu 
trữ, tốc độ đường truyền Internet cũng là một đòi hỏi quan trọng. 

Với phương án thứ hai, các mô hình toàn cầu sẽ được chạy ở Việt Nam với 
mục đích chủ động tạo số liệu đầu vào cho các mô hình khu vực. Bốn thử nghiệm 
đối với hai mô hình dự báo toàn cầu CAM/SOM và CCAM đã được thực hiện trong 
phạm vi đề tài: 1) CAM-CFS; 2) CAM-SOM; 3) CCAM-CFS; và 4) CCAM-IRI. 
Thử nghiệm 1) và 3) sử dụng số liệu SST dự báo toàn cầu của mô hình CFS. Thử 
nghiệm 4) sử dụng số liệu SST của IRI. Sản phẩm chạy các mô hình trong các thử 
nghiệm đã được so sánh với các trường tái phân tích hoặc với chính dự báo của 
CFS. Mặc dù chưa được đánh giá định lượng một cách đầy đủ và các trường hợp 
thử nghiệm chưa nhiều nhưng kết quả bước đầu đã cho thấy sản phẩm dự báo của 
CAM/SOM và CCAM có thể so sánh được với sản phẩm dự báo nghiệp vụ của 
CFS. Trong chừng mực nhất định có thể nói, việc chạy dự báo hạn mùa các mô hình 
khí hậu toàn cầu ở Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Với khả năng có được các nguồn 
số liệu SST dự báo dễ dàng, việc triển khai một hệ thống dự báo nghiệp vụ hạn mùa 
ở Việt Nam là hiện thực. Tuy vậy, chưa thể trả lời câu hỏi về chất lượng và độ chính 
xác của sản phẩm dự báo từ các mô hình toàn cầu nói trên. 

Sản phẩm dự báo của các mô hình toàn cầu trong phương án thứ hai trên đây 
đã được tiếp tục thử nghiệm tạo trường đầu vào cho các mô hình khí hậu khu vực 
thực hiện dự báo mùa cho Việt Nam. Ba thử nghiệm cũng đã được tiến hành: 1) 
Chạy RegCM với sản phẩm dự báo của CAM-SOM. Trong trường hợp này RegCM 
được sử dụng như là công cụ hạ qui mô động lực. Độ phân giải của RegCM là 
36km; 2) Chạy CCAM với sản phẩm dự báo của CCAM-CFS (CCAM-CFS_25); và 
3) Chạy CCAM với sản phẩm của CCAM-IRI (CCAM-IRI_25). Cả hai thử nghiệm 
2) và 3) ở đây CCAM đều có độ phân giải 25 km. Nhìn chung sản phẩm dự báo của 
các RCM với đầu vào dự báo từ các GCM trong các thử nghiệm trên đây khá phù 
hợp về phân bố không gian, sự biến đổi theo thời gian của các trường dự báo nhiệt 
độ trung bình tháng và lượng mưa tháng. 
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Chương 4. Ứng dụng các mô hình khu vực vào dự báo mùa ở 
Việt Nam 

 

4.1. Sơ lược về các mô hình khí hậu khu vực được ứng dụng 

Từ đầu những năm 2000 đến nay, khi mà các mô hình số được nghiên cứu, 
ứng dụng ngày càng nhiều và càng sâu ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Bộ môn 
Khí tượng cũng đã tiến hành khảo sát nhiều mô hình thông qua các đề tài, dự án. 
Nổi bật trong đó là các mô hình dự báo thời tiết (RAMS, HRM, MM5, WRF, ETA, 
NHM,...), các mô hình khí hậu khu vực (RegCM, MM5CL, REMO, clWRF, 
COSMO, CCAM,...) và cả các mô hình khí hậu toàn cầu (CAM, CAM-SOM, 
CCAM, CCSM, CESM). Những kết quả nghiên cứu này, ngoài việc góp phần nâng 
cao chất lượng dự báo thời tiết ở Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong 
công tác đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, các cán bộ trẻ đã từng bước tiếp 
cận được các nền khoa học tiên tiến, hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực ứng dụng các 
mô hình số ở Việt Nam. 

Trong phạm vi đề tài này, cần xác định được các mô hình khí hậu khu vực phù 
hợp nhất có khả năng ứng dụng vào dự báo mùa ở Việt Nam. Trên cơ sở những kiến 
thức và kinh nghiệm tích luỹ được, nhận thấy rằng trong các mô hình nói, mỗi mô 
hình đều có những ưu, nhược điểm nhất định. Có những mô hình cho kết quả mô 
phỏng khí hậu khu vực khá tốt về nhiệt độ nhưng không cho phép có nhiều tuỳ chọn 
khi thử nghiệm với mô phỏng mưa. Ngược lại, có những mô hình cho sai số mô 
phỏng nhiệt độ thiên thấp hoặc thiên cao một cách hệ thống nhưng lại có thể có 
nhiều lựa chọn tham số hoá vật lý phục vụ bài toán nghiên cứu độ nhạy. Sau khi cân 
nhắc, xem xét, ba trong số các mô hình sau đây sẽ được lựa chọn ứng dụng trong 
phạm vi đề tài cho mục đích dự báo mùa ở Việt Nam là RegCM, MM5CL và 
cfWRF. Chi tiết về các mô hình này đã được trình bày trong khá nhiều tài liệu tiếng 
Anh và tiếng Việt, chẳng hạn Phan Văn Tân và CS (2010). Sau đây sẽ giới thiệu sơ 
lược về các mô hình này. 

4.1.1. Mô hình RegCM 
Phiên bản được ứng dụng trong đề tài là RegCM4.2. Phiên bản RegCM đầu 

tiên được xây dựng dựa trên MM4 (Mesoscale Model Version 4) của Trung tâm 
quốc gia nghiên cứu khí quyển (NCAR) và Trường đại học Tổng hợp Pennsylvania 
(PSU), Hoa Kỳ, vào cuối những năm 1980 (Dickinson và CS, 1989; Giorgi và CS, 
1989). Động lực học của mô hình bắt nguồn từ MM4, giải bằng phương pháp sai 
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phân hữu hạn cho khí quyển nén được, với giả thiết thỏa mãn cân bằng thuỷ tĩnh và 
sử dụng hệ toạ độ thẳng đứng σ. Để có thể sử dụng MM4 vào mô phỏng khí hậu 
hạn dài, một số sơ đồ tham số hóa vật lý đã được chỉnh sửa, thay thế cho phù hợp, 
chủ yếu là các sơ đồ truyền bức xạ và vật lý bề mặt đất. Điều đó đã dẫn đến sự hình 
thành RegCM.  

Trong phiên bản RegCM đầu tiên sơ đồ trao đổi sinh − khí quyển (Biosphere 
Atmosphere Transfer Scheme − BATS) đã được đưa vào để biểu diễn các quá trình 
bề mặt, sơ đồ truyền bức xạ của NCAR−CCM phiên bản 1 (CCM1), sơ đồ lớp biên 
hành tinh địa phương độ phân giải trung bình, sơ đồ đối lưu mây tích kiểu Kuo của 
(Anthes, 1977), và sơ đồ ẩm hiện của (Hsie và CS., 1984). 

Những cải tiến quan trọng đầu tiên về vật lý và các sơ đồ số hóa của RegCM 
đã được Giorgi và CS trình bày trong một số bài báo. Kết quả của những cải tiến 
này đã dẫn đến sự hình thành phiên bản thứ hai của RegCM, gọi là RegCM2 
(Giorgi và CS., 1993a,b). Động lực học của phiên bản RegCM2 về cơ bản giống với 
phiên bản MM5 thuỷ tĩnh. Vật lý của RegCM2 dựa trên cơ sở NCAR−CCM2 (Hack 
và CS., 1993), và mô hình qui mô vừa MM5 (Grell và CS., 1994). Cụ thể, toàn bộ 
sơ đồ truyền bức xạ, sơ đồ lớp biên phi địa phương của (Holtslag và CS., 1990) đã 
thay thế sơ đồ lớp biên địa phương cũ, sơ đồ mây đối lưu dòng khối của Grell được 
đưa vào như một tùy chọn, và phiên bản BATS1E (Dickinson và CS., 1993) cũng 
đã được đưa vào mô hình. 

Trong những năm gần đây, một số sơ đồ vật lý mới đã được phát triển và 
chúng đã được sử dụng để cải tiến RegCM, chẳng hạn các sơ đồ vật lý của phiên 
bản CCM3. Trước hết, sơ đồ truyền bức xạ CCM2 (Briegleb, 1992) đã được thay 
thế bởi sơ đồ của CCM3 (Kiehl và CS., 1996). Trong sơ đồ truyền bức xạ CCM2 đã 
tính đến các hiệu ứng của H2O, O3, O2, CO2 và mây. Sự truyền bức xạ mặt trời đã 
được xử lý theo cách tiếp cận của δ−Eddington và bức xạ mây phụ thuộc vào ba 
tham số của mây là độ phủ mây, hàm lượng nước lỏng trong mây, và bán kính giọt 
nước hữu hiệu của mây. Sơ đồ truyền bức xạ CCM3 giữ nguyên cấu trúc như trong 
CCM2, nhưng nó đưa vào một số đặc điểm mới như ảnh hưởng của việc gia tăng 
các khí nhà kính (NO2, CH4, CFC), aerosol khí quyển, và băng trong mây. 

Những thay đổi cơ bản khác thuộc về các lĩnh vực xử lý các quá trình mây và 
mưa. Sơ đồ ẩm hiện ban đầu của (Hsie và CS., 1984) đã được thay thế bằng sơ đồ 
đơn giản hóa của nó. Đó là vì sơ đồ ban đầu đòi hỏi phải tính quá nhiều trong khi 
chạy mô hình. Trong sơ đồ đơn giản hóa chỉ đưa vào một phương trình dự báo đối 
với nước trong mây, nó có tính đến sự hình thành nước mây, sự bình lưu và xáo trộn 
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do rối, sự tái bốc hơi trong các điều kiện gần bão hòa, và sự chuyển thành mưa qua 
thành phần tự động chuyển đổi. Điểm mới chính của sơ đồ này là không có tiến 
trình vi vật lý đơn giản, nhưng trong thực tế biến nước mây đã dự báo sẽ được sử 
dụng trực tiếp trong tính toán bức xạ mây. Trong các phiên bản trước của mô hình, 
các biến nước mây để tính toán bức xạ đã được chẩn đoán dưới dạng độ ẩm tương 
đối địa phương. Đặc điểm mới này đưa vào một yếu tố rất quan trọng và có ảnh 
hưởng sâu rộng là sự tương tác giữa chu trình nước mô phỏng và những tính toán 
các nguồn năng lượng. 

Cuối cùng, một khía cạnh quan trọng của quá trình phát triển mô hình là mở 
rộng cấu hình lưới mô hình, bằng cách đó độ phân giải ngang của mô hình là tương 
đối thô ở vùng đệm của biên xung quanh và tăng lên khi đi vào trong miền tính. 
Những thí nghiệm ban đầu sử dụng phiên bản đoạn nhiệt của mô hình với kiểu “lưới 
giãn” được trình bày bởi Qian và CS. Tuy nhiên, trong phiên bản mới RegCM3 lại 
không có tùy chọn “lưới giãn”. Những đặc điểm mới khác trong RegCM3 bao gồm 
những cải tiến trong việc kết hợp với mô hình hồ và đưa vào mô hình xử lý các hợp 
chất hóa học với khả năng tương tác bức xạ. 

So với các phiên bản trước, phiên bản RegCM3 đã có những cải tiến và bổ 
sung đáng kể. Đó là những thay đổi trong vật lý mô hình bao gồm sơ đồ mưa và 
mây qui mô lớn mà nó có tính đến sự thay đổi qui mô dưới lưới của mây, các sơ đồ 
tham số hóa mới đối với các dòng bề mặt biển của Zeng, và sơ đồ đối lưu mây tích 
Betts (1986), tham số hóa kiểu khảm sự bất đồng nhất qui mô dưới lưới do địa hình 
và đất sử dụng. 

Một bước tiến quan trọng trong việc cải tiến phiên bản RegCM3 sang phiên 
bản RegCM4 là toàn bộ mã nguồn đã được viết lại dựa trên Fortran 90-95, cấu trúc 
chương trình được tổ chức dưới dạng modul nhằm tạo thuận lợi để người dùng có 
thể tự phát triển. Cấu trúc file dữ liệu vào ra cũng đã được chuyển về định dạng 
NetCDF. Ngoài ra, một tuỳ chọn tham số hoá tương tác bề mặt đất - khí quyển khác 
được đưa thêm vào trên cơ sở mô hình CLM (Community Land Model) từ CCSM3 
(Giorgi F. và CS, 2011). 

Chú ý rằng, mã nguồn của RegCM nói chung, RegCM4.2 nói riêng chỉ cho 
phép cập nhật nhiệt độ bề mặt biển (SST)theo giá trị trung bình tháng. Các SST 
trung bình tháng này sẽ được nội suy về các bước thời gian để chạy mô hình. Với 
mục đích sử dụng tối đa thông tin đầu vào được cung cấp từ các trường dự báo toàn 
cầu, thay vì cập nhật SST trung bình tháng, chúng tôi đã cải tiến mô hình để 
RegCM có thể nhận SST từng 6 giờ một. 
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4.1.2. Mô hình MM5CL 
MM5CL được sử dụng ở đây là phiên bản khí hậu của MM5 được phát triển 

bởi nhóm chuyên gia của Đại học Tổng hợp Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. 
Động lực học và vật lý của MM5CL nói chung tương tự như MM5. Sự khác nhau 
giữa phiên bản MM5CL của ĐHTH Munich và phiên bản mà đề tài sử dụng là 
phương pháp xử lý điều kiện biên và việc xác định giá trị nhiệt độ cực đại và cực 
tiểu ngày do chúng tôi phát triển.  

MM5 là phiên bản cuối cùng trong loạt các phiên bản của mô hình khí quyển 
qui mô vừa của NCAR/PSU được phát triển bởi Anthes vào đầu những năm 70 của 
thế kỷ 20 và sau đó đã được Anthes và Warner công bố. Kể từ đó MM5 đã trải qua 
nhiều lần thay đổi, cải tiến, từ động lực học, tham số hóa vật lý đến cả cấu trúc 
chương trình. Những phát triển chính của MM5 bao gồm: 1) Khả năng lồng nhiều 
lưới; 2) Động lực học phi thủy tĩnh; 3) Khả năng đồng hóa số liệu bốn chiều (theo 
phương pháp điều chỉnh liên tiếp Newton - Newtonian nudging); 4) Tăng số tùy 
chọn tham số hóa vật lý; 5) Khả năng chạy được trên nhiều hệ thống máy tính khác 
nhau, như OpenMP và MPI. Theo thời gian, kể từ khi được công bố, MM5 đã được 
ứng dụng rộng rãi trên thế giới, cả trong dự báo nghiệp vụ lẫn nghiên cứu. 

Trong lịch sử phát triển của MM5, những phiên bản đầu tiên của mô hình dựa 
trên động lực học thủy tĩnh, vì kích thước lưới ngang thường tương đương hoặc lớn 
hơn qui mô thẳng đứng của các hiện tượng được quan tâm. Do đó gần đúng thủy 
tĩnh là thỏa mãn và khí áp hoàn toàn có thể được xác định bởi khối lượng cột không 
khí phía trên. Tuy nhiên, khi qui mô của những hiện tượng có thể giải được trong 
mô hình tương đương với kích thước ngang của lưới, hoặc khi qui mô ngang nhỏ 
hơn qui mô thẳng đứng thì không thể bỏ qua động lực học phi thủy tĩnh. Từ phiên 
bản thứ 3 (MM5 V3.*) trở đi chỉ hỗ trợ động lực học phi thủy tĩnh. Trong phiên bản 
phi thủy tĩnh chỉ có một hạng tử thêm vào trong động lực học là gia tốc thẳng đứng 
mà nó đóng góp vào gradient khí áp thẳng đứng sao cho cân bằng thủy tĩnh không 
còn thỏa mãn nữa. Thêm vào đó nhiễu động khí áp khỏi trạng thái tham chiếu cùng 
với động lượng thẳng đứng sẽ là các biến dự báo ba chiều cần phải được ban đầu 
hóa. 

Về cấu trúc mã nguồn, MM5CL bao gồm ba khối chính: 1) Khối số liệu liệt kê 
các loại số liệu có thể được khai thác và sử dụng cho mô hình, bao gồm số liệu địa 
hình, các trường khí quyển toàn cầu hoặc khu vực, nhiệt độ bề mặt biển, số liệu 
quan trắc; 2) Khối chương trình chính bao gồm các chương trình tiền xử lý, các 
chương trình tiện ích và chương trình dự báo (MM5); và 3) Khối xử lý sau mô hình 
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bao gồm các chương trình chiết xuất, hiển thị đồ họa. Chi tiết hơn về MM5CL có 
thể tham khảo tại Phan Văn Tân và CS (2010). 

4.1.3. Mô hình clWRF 
Mô hình clWRF là phiên bản cải tiến của phiên bản WRF v3.3.1 bởiSantander 

MetGroup (http://www.meteo.unican.es/en/institutions) với mục đích ứng dụng cho 
mô phỏng khí hậu bằng WRF-ARW. Chi tiết về mô hình WRF-ARW có thể xem, 
chẳng hạn, tại William C. Skamarock (2011). 

Phiên bản clWRF hiện tại đã được đưa thêm vào hai khả năng chính là 1) sử 
dụng các kịch bản khí nhà kính; và 2) kết xuất các đặc trưng trung bình và các cực 
trị của các biến bề mặt. cfWRF hiện vẫn đang được tiếp tục cải tiến để có thể trích 
xuất các biến khác như thời gian chiếu nắng, cực đại ngày của lượng mưa giờ và tốc 
độ gió giật. Tháng 11 năm 2011 clWRF đã được cập nhật lại dựa trên phiên bản 
WRF v3.3.1. Phiên bản này cho phép trích xuất một loạt các đặc trưng thống kê 
gồm cực cực đại, cực tiểu, trung bình, độ lệch chuẩn và thời gian xảy ra cực trị của 
các biến bề mặt nhiệt độ (2m), vận tốc gió (10m), độ ẩm (2m) và nhiệt độ bề mặt 
đất hoặc bề mặt biển. 

Sơ đồ bức xạ CAM3 trong WRF 3.3.1 đã được cải tiến cho clWRF nhằm hỗ 
trợ việc đọc nồng độ khí nhà kính từ file ASCII để thuận tiện cho người dùng. Việc 
mô phỏng khí hậu cũng được chú trọng hơn bằng cách trích xuất các biến trung 
bình thay vì các biến tức thời. Chi tiết hơn về clWRF có thể tham khảo tại Fita L. 
(2010), hoặc trên website theo địa chỉ truy cập: http://www.meteo.unican.es/ 
en/software/clwrf. 

Nhờ mối quan hệ hợp tác quốc tế, đề tài được các đồng nghiệp tại Viện Công 
nghệ Karlsruhe (KIT), Cộng hoà Liên bang Đức cung cấp toàn bộ mã nguồn của bộ 
mô hình clWRF. Quá trình thao tác thực hành để ứng dụng clWRF cho Việt Nam 
hoàn toàn tương tự như đối với WRF nên không có gì khó khăn. 

4.2. Thiết lập cấu hình cho các mô hình 

Việc thiết lập cấu hình cho các mô hình bao gồm các vấn đề sau: 1) Miền tính; 
2) Độ phân giải ngang; 3) Các tuỳ chọn tham số hoá vật lý; và 4) Độ rộng vùng 
đệm. 

Thông thường RCM cập nhật điều kiện biên xung quanh từ các trường toàn 
cầu được cung cấp sau từng khoảng thời gian cách nhau 6h. Vai trò điều khiển của 
trường toàn cầu được thực hiện thông qua việc “truyền thông tin” qua vùng đệm 
(buffer zone) là dải biên ngoài của miền tính mô hình vào phía trong. Nhiều nghiên 
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cứu đã chỉ ra rằng, ngoài kỹ năng vốn có được xác định bởi động lực học và vật lý 
của mô hình, độ chính xác mô phỏng của RCM có liên quan mật thiết với việc lựa 
chọn miền tính. Kích thước miền càng nhỏ, ảnh hưởng của điều kiện biên xung 
quanh (LBC) đến kết quả mô phỏng càng lớn (Giorgi và CS., 1993a,b; Jones và 
CS., 1995; Seth và Giorgi, 1998). Ngược lại, khi miền tính có kích thước lớn, càng 
xa biên vào phía trong miền tính kết quả mô phỏng chủ yếu phụ thuộc vào kỹ năng 
của mô hình; thời gian tích phân càng dài sự thích ứng của mô hình đối với tác động 
của điều kiện biên càng giảm, dẫn đến sự không phù hợp giữa mô phỏng của mô 
hình và tác động qui mô lớn từ điều kiện biên truyền vào. Do đó, cần hết sức thận 
trọng khi lựa chọn miền tính.  

Theo Warner và CS (1997), kích thước miền tính không quá lớn nhưng phải 
bảo đảm sao cho những tác động địa phương được thể hiện khi tăng độ phân giải 
đồng thời vai trò điều khiển của trường toàn cầu thông qua điều kiện biên vẫn phát 
huy tác dụng. Ngoài ra, vị trí miền tính còn phụ thuộc vào nguồn số liệu đầu vào. 
Từ một số thử nghiệm của mình, Liang và CS (2001), và Liu và CS (2006) đã chỉ ra 
rằng do sự khiếm khuyết số liệu trên các vùng đại dương nhiệt đới, việc mở rộng 
miền tính về phía vĩ độ thấp có thể làm giảm độ chính xác của RCM do chất lượng 
của trường toàn cầu kém. Vị trí của miền tính đi qua các khu vực có địa hình phức 
tạp cũng có thể gây ra nhiễu và ảnh hưởng xấu tới kết quả (Hong và Juang, 1998) 
do sự không phù hợp giữa giá trị trường trên lưới độ phân giải thô của GCM và giá 
trị nội suy về lưới độ phân giải tinh hơn của RCM. Ở những nơi có địa hình cao, sai 
số mô phỏng còn được sinh ra do việc “ngoại suy” các biến bề mặt của các trường 
điều khiển. Nói chung cần phải tránh việc đặt biên trên những khu vực có địa hình 
phức tạp. Theo Kato và CS (1999), để cải thiện kết quả của RCM khi mô phỏng 
xoáy thuận, mưa, nhiệt độ cho khu vực Đông Á, bao gồm cả Nhật Bản, thì biên 
xung quanh nên được mở rộng về phía tây và phía nam. 

Độ phân giải của mô hình cũng rất quan trọng khi thiết lập thử nghiệm mô 
phỏng khí hậu khu vực. Lựa chọn độ phân giải khác nhau có thể dẫn đến việc điều 
chỉnh hiệu ứng của các tác động vật lý và các tham số hoá khác nhau (Giorgi và 
Marinucci, 1996; Laprise và CS., 1998). Khi tăng độ phân giải có thể biểu diễn tốt 
hơn chu trình thuỷ văn do địa hình được mô tả chi tiết hơn (Christensen và CS., 
1998; Leung và Ghan, 1998). Độ phân giải cao có thể cải thiện khả năng biểu diễn 
các hệ thống xoáy thuận và xoáy thẳng đứng, nhưng có thể sinh nhiễu và do đó đôi 
khi làm tăng sai số mô phỏng một vài khía cạnh khí hậu của mô hình (Machenhauer 
và CS., 1998; Kato và CS., 1999). Chính vì vậy, trong quá trình thử nghiệm cần lựa 
chọn các độ phân giải khác nhau để biểu diễn các quá trình có qui mô khác nhau 
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thông qua thủ thuật lồng một chiều (Christensen và CS., 1998; McGregor và CS., 
1998), lồng hai chiều (Liston và CS., 1999),… Nói chung không có một sự lựa chọn 
duy nhất về độ phân giải cho mọi miền địa lý. Tác động của sự thay đổi độ phân 
giải thẳng đứng đối với kết quả mô phỏng khí hậu khu vực của các RCM hầu như 
chưa được đề cập nhiều và cho đến nay cũng chưa có kết luận rõ ràng (Kato và CS., 
1999). 

Theo Kato và CS (1999), đối với khu vực Đông Á, nơi có địa hình và đường 
bờ biển phức tạp, việc tăng độ phân giải không cải thiện đáng kể nhiệt độ bề mặt 
mô phỏng một cách hệ thống trên toàn miền, nhưng đã có hiệu ứng tích cực ở một 
số địa phương do địa hình của mô hình được biểu diễn chính xác hơn. Gao và CS 
(2006) cũng đã kiểm nghiệm vai trò của độ phân giải ngang đối với giáng thuỷ mô 
phỏng của RegCM2 ở Đông Á bằng cách chọn các độ phân giải ngang là 45, 60, 90, 
120, 180, 240 và 360 km với trường điều khiển là sản phẩm của mô hình đại dương 
- khí quyển toàn cầu CSIRO. Kết quả cho thấy lượng mưa của Đông Á được 
RegCM2 mô phỏng tốt hơn khi độ phân giải tăng lên. Theo tác giả, độ phân giải 
60km hoặc cao hơn là cần thiết để mô tả tốt phân bố giáng thuỷ trên khu vực Trung 
Quốc và Đông Á. 

Với độ phân giải hiện nay của các mô hình khí hậu, kể cả các mô hình toàn 
cầu và mô hình khu vực, các quá trình vật lý qui mô dưới lưới hầu như không thể 
mô tả được. Và vì vậy để tính đến những quá trình này cần phải tìm cách biểu diễn 
chúng thông qua các biến giải được ở qui mô lưới mô hình. Đó là bài toán tham số 
hóa. Đối với các RCM việc lựa chọn và ứng dụng các sơ đồ tham số hóa vật lý có ý 
nghĩa quyết định đến độ chính xác của kết quả mô phỏng. Với cùng một miền tính, 
độ phân giải, bước thời gian tích phân, điều kiện ban đầu và điều kiện biên xung 
quanh, kết quả mô phỏng của RCM có thể rất khác nhau nếu sử dụng các sơ đồ 
tham số hóa vật lý khác nhau. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong số các sơ đồ 
tham số hóa vật lý, tham số hóa đối lưu có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với kết 
quả mô phỏng của RCM. Theo David và CS (2002), các đặc trưng nhiệt động lực 
học, hoàn lưu và lượng mưa trong hệ thống gió mùa Bắc Mỹ (NAMS) được mô 
phỏng bởi MM5 rất nhạy cảm với tham số hóa đối lưu. Bằng những thí nghiệm 
khác nhau với các sơ đồ Betts-Miller-Janjic (BMJ), Kain−Fritsch (KF) và Grell 
(GR) tác giả đã nhận đươc những kết quả khác nhau rất nhiều giữa các mô phỏng 
đối với các trường hoàn lưu mực thấp. Mặc dù không có sơ đồ đối lưu nào cho kết 
quả mô phỏng “hoàn hảo” so với các quan trắc nhưng nhìn chung sơ đồ KF đã tỏ ra 
ưu việt hơn khi dựa vào đánh giá thống kê sai số các trường mặt đất và trên cao. 
Ratnam và CS (2005) cũng sử dụng mô hình MM5 với 3 sơ đồ BMJ, KF và GR để 
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mô phỏng gió mùa mùa hè ở Ấn Độ trong 2 năm 1987 và 1988 qua đó nghiên cứu 
độ nhạy của gió mùa đối với tác động của đối lưu. Kết quả cho thấy có sự khác 
nhau về phân bố không gian và lượng mưa mô phỏng giữa các sơ đồ. Sơ đồ GR mô 
phỏng mưa thấp hơn thực tế trong cả 2 năm. Các dạng hoàn lưu mô phỏng khá gần 
với quan trắc khi sử dụng các sơ đồ BMJ và KF.  

Jiao Yanjun và CS (2006) thực hiện một chuỗi thử nghiệm độ nhạy bao gồm 4 
sơ đồ đối lưu trong mô hình khí hậu khu vực phân giải cao của Trung tâm khí hậu 
Quốc gia Trung Quốc (Reg_NCC) để đánh giá khả năng tái tạo gió mùa mùa hè 
năm 1998 trên khu vực biển Đông. Theo tác giả, so với các sơ đồ BMJ, KF, GR và 
Emanuel, sơ đồ Kuo có thể mô phỏng thành công hơn trạng thái trung bình tháng 
của gió, độ cao địa thế vị và lượng mưa, do đó có thể mô phỏng tốt thời gian bắt 
đầu mùa gió mùa và những thay đổi bất thường trước và sau khi bắt đầu mùa gió 
mùa trên khu vực này. Tuy nhiên, mô hình không thể mô phỏng tốt lượng mưa và 
phân bố không gian của mưa.  

Từ những phân tích trên đây, nhận thấy rằng việc lựa chọn cấu hình cho các 
mô hình phải phù hợp với tình hình thực tế về trang thiết bị tính toán hiện có hoặc 
có khả năng đáp ứng được trong một vài năm tới ở Việt Nam, đồng thời cân nhắc 
đến việc đáp ứng nhu cầu thông tin dự báo đối với các ngành, các lĩnh vực, đề tài 
quyết định: 

1) Trước hết miền tính mô hình phải sao cho đáp ứng được các tiêu chí về khả 
năng loại trừ ảnh hưởng của dãy núi cao Himalaya càng nhiều càng tốt, 
đồng thời có thể nắm bắt được các quá trình qui mô lớn từ các trường toàn 
cầu phản ánh được sự hoạt động của các hệ thống gió mùa mùa đông và 
mùa hè trên khu vực Việt Nam. 

2) Với miền tính đã được ước tính, độ phân giải của mô hình không quá lớn 
để đảm bảo thời gian tính toán mà hệ thống máy tính có thể đáp ứng được, 
nhưng cũng không quá thô để có thể nắm bắt được các quá trình qui mô địa 
phương. 

3) Việc lựa chọn vùng đệm, các sơ đồ tham số hoá vật lý nên dựa vào những 
kết quả nghiên cứu trước đây cho khu vực Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, trong đề tài cấu hình của các mô hình được lựa chọn như trong 
bảng 4.1.Trong đó, Nx, Ny tương ứng là số điểm lưới theo phương Bắc-Nam và 
Đông-Tây; độ rộng của vùng đệm được xác định bằng số điểm lưới tính từ biên 
ngoài cùng của miền tính mô hình; Grell-AS là sơ đồ tham số hoá đối lưu với giả 
thiết khép kín Akarawa-Schubert; K-F là sơ đồ tham số hoá đối lưu Kain-Fritsch; 
BATS (Biosphere Atmosphere Transfer Scheme), Noah (National Centers for 
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Environmental Prediction, Oregon State University, Air Force (both AFWA and 
AFRL), Hydrology Lab - NWS) và Multi Layer là các sơ đồ bề mặt đất. Bản đồ địa 
hình khu vực miền tính mà đề tài lựa chọn được cho trên hình 4.1. 

 

Bảng 4.1: Cấu hình lựa chọn cho các mô hình khu vực 
Cấu hình RegCM clWRF MM5CL 

Tâm miền tính 20oN; 105oE 20oN; 105oE 20oN; 105oE 

Kích thước miền tính Nx=144; 
Ny=130 

Nx=144; 
Ny=130 

Nx=144; 
Ny=130 

Độ phân giải ngang 36km 36km 36km 

Số mực theo chiều thẳng đứng 18 28 23 

Độ rộng vùng đệm (số điểm lưới) 12 10 10 

Sơ đồ tham số hoá đối lưu Grell-AS K-F Grell 

Sơ đồ bề mặt đất BATS Noah Multi Layer 

 

 
Hình 4.1: Bản đồ địa hình khu vực miền tính của các mô hình 

4.3. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên 

Để chạy các RCM cho dự báo mùa đòi hỏi phải có điều kiện ban đầu và điều 
kiện biên từ các mô hình dự báo toàn cầu. Như đã đề cập trước đây, đề tài chủ yếu 
sử dụng số liệu dự báo toàn cầu CFS làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho 
các RCM đã chọn là RegCM4.2, clWRF và MM5CL. Mô tả chi tiết về nguồn số 
liệu CFS đã được trình bày trong chương 3. 
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Ngoài ra, nhằm hướng tới khả năng chủ động trong công tác nghiệp vụ sau 
này, đề tài đã tiến hành thử nghiệm chạy các mô hình toàn cầu CAM/SOM và 
CCAM để tạo các trường ban đầu và điều kiện biên cho các RCM nói trên. Các kết 
quả thử nghiệm chạy dự báo toàn cầu với CAM-CFS, CAM-SOM, CCAM-IRI và 
CCAM-CFS đã được trình bày trong chương 3. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp 
hạ qui mô đến 25km bằng CCAM và chạy RegCM với độ phân giải 36 km khi sử 
dụng sản phẩm dự báo của CAM-SOM (chương 3), do hạn chế về năng lực tính 
toán cũng như khả năng lưu trữ nên việc thử nghiệm chạy các mô hình RegCM, 
clWRF và MM5CL với các trường hợp khác chưa thực hiện được. 

4.4. Chạy dự báo và xử lý sau mô hình 

Một trong những lý do mà đề tài không thể chạy dự báo hàng ngày là dung 
lượng file đầu vào cho các RCM cần download quá lớn, hơn nữa, khả năng về tốc 
độ đường truyền cũng như hệ thống lưu trữ số liệu mà đề tài sử dụng còn rất hạn 
chế. Bởi vậy, đề tài đã quyết định chạy dự báo các RCM với đầu vào từ CFS theo 
tần suất 7 ngày/lần. Nghĩa là trung bình mỗi tháng có 4 lần chạy dự báo. Mỗi lần 
như vậy việc tích phân các RCM được thực hiện từ thời điểm hiện tại (một ngày 
nào đó trong tháng đứng làm dự báo) cho đến hết 6 tháng tiếp theo tháng đứng làm 
dự báo. Qui trình chạy dự báo được minh hoạ trên hình 4.2, trong đó mỗi một 
đường xiên biểu thị một lần chạy dự báo. Ví dụ, nếu bắt đầu tiến hành dự báo từ 
tháng 1 năm 2012 và lần dự báo đầu tiên là 00UTC ngày 01 tháng 01 năm 2012, thì 
các lần dự báo tiếp theo trong tháng 1 năm 2012 sẽ là 00UTC của các ngày 
08/01/2012, 15/01/2012, 22/01/2012 và 29/01/2012. Như vậy trong tháng 1/2012 sẽ 
có 5 lần dự báo. Trong tất cả các lần dự báo, mô hình sẽ được tích phân từ thời điểm 
hiện tại cho đến hết 6 tháng tiếp theo tính từ tháng 2/2012, nghĩa là đến 00UTC 
ngày 01/8/2012. Kết quả của các lần dự báo này sẽ được tổ hợp lại để nhận được 
sản phẩm dự báo của mô hình cho các tháng 2, 3, 4, 5, 6 và 7 (ứng với các lead time 
L=1, 2,..., 6). Những kết quả nhận được trong tháng hiện tại (tháng 1/2012) sẽ 
không được xử lý. 
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Hình 4.2: Sơ đồ minh hoạ qui trình dự báo mùa sử dụng các RCM. L là hạn dự 

báo, L=0 ứng với tháng đứng làm dự báo 
Qui trình chạy và xử lý sau mô hình được mô tả trên hình 4.3. Hai nguồn số 

liệu khác nhau được sử dụng để chạy các RCM là sản phẩm dự báo CFS và số liệu 
tái phân tích CFSR (thay cho số liệu dự báo lại CFS không sẵn có). Việc chạy RCM 
với CFS sẽ cho kết quả dự báo của mô hình chưa xử lý. Chú ý rằng, có thể khác với 
các mô hình dự báo thời tiết trong đó sản phẩm của mô hình có thể sử dụng trực tiếp 
cho các bản tin dự báo, ở đây sản phẩm dự báo của mô hình cần phải qua quá trình 
hiệu chỉnh sai số hệ thống và/hoặc các phép hiệu chỉnh khác (nếu cần) trước khi kết 
xuất thành sản phẩm dự báo. 

Từ hình 4.3 có thể thấy để nhận được sai số hệ thống BIAS cần có kết quả xác 
định khí hậu mô hình và khí hậu quan trắc. Khí hậu mô hình nhận được từ kết quả 
chạy RCM với số liệu CFSR, còn khí hậu quan trắc nhận được từ số liệu quan trắc. 
Từ khí hậu mô hình và khí hậu quan trắc sẽ xác định được sai số hệ thống BIAS. 
Kết quả dự báo của mô hình sau đó được hiệu chỉnh sai số theo BIAS để nhận được 
sản phẩm dự báo cuối cùng mà chúng sẽ được cung cấp cho người sử dụng. Việc 
đánh giá sai số dự báo được thực hiện trên cơ sở so sánh số liệu quan trắc với sản 
phẩm dự báo cuối cùng. 
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Hình 4.3: Sơ đồ mô tả quá trình chạy dự báo các RCM và xử lý sau mô hình 

4.5. Dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình khí hậu khu vực 

Thông tin dự báo mùa hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) có ý nghĩa 
và vai trò rất quan trọng cho công tác phòng tránh thiên tai. Trung bình hàng năm 
nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của khoảng 10-12 cơn bão hoạt động trên Biển 
Đông, trong số đó có khoảng 5-7 cơn bão đổ bộ vào bờ. Cá biệt có những năm có 
trên 10 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam như 1964 có 18 cơn, 1973 và 1978 có 12 cơn, 
1996 với 10 cơn. Bài toán dự báo mùa hoạt động của bão trên Tây Bắc Thái Bình 
Dương và đặc biệt là trong khu vực Biển Đôngvẫn còn là vấn đề nan giải (Chan và 
CS, 1998; Chan, 2008). 

Về vấn đề dự báo mùa hoạt động của bão có 3 hướng tiếp cận chính: 1) 
phương pháp động lực học, trong đó các mô hình sẽ đưa ra thông tin dự báo 
sự hình thành và phát triển của bão; 2) phương pháp thống kê với kết quả dự 
báo được đưa ra dựa trên mối quan hệ giữa yếu tố dự báo với nhóm các nhân 
tố dự báo được xây dựng dựa trên hàm thực nghiệm; và 3) phương pháp kết 
hợp cả phương pháp động lực học và thống kê (Chan và CS, 2001; Klotzbach 
và Gray, 2009; Vecchi và CS, 2011; Lu và CS, 2012; Kim và CS, 2012). 
Trong cả 3 phương pháp kể trên thì phương pháp thống kê được sử dụng phổ 
biến nhất bởi yêu cầu tính toán đơn giản, không đòi hỏi hệ thống máy tính lớn 
(Klotzbach, 2007; Vitart và CS, 2010; Yeung và Chan, 2011). 

Những tiến bộ trong thời gian gần đây của mô hình khí hậu đã mở ra một cách 
tiếp cận mới, đó là sử dụng các sản phẩm mô hình khí hậu khu vực kết hợp với 
phương pháp dò tìm xoáy bão làm đầu vào cho các mô hình thống kê (kết hợp 
phương pháp động lực học và thống kê). Đặc biệt hơn, mô hình khí hậu khu vực 
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đóng vài trò rất quan trọng trong việc dự tính khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí 
hậu trong tương lai – điều mà các mô hình thống kê không thể làm được trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (Klotzbach và Gray, 2009; Vitart và CS, 2010). 

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi sẽ thử nghiệm sử dụng mô hình khí hậu khu 
vực RegCM để hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo toàn cầu CFS nhằm mục đích 
dự báo số lượng bão/XTNĐ trên khu vực Tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, 
bao gồm cả những cơn bão có khả năng đổ bộ vào bờ biển Việt Nam. 

Để tiến hành thử nghiệm, mô hình RegCM4.2 được chạy với độ phân giải 
36km, 18 mực sigma và đỉnh khí quyển tại 10hPa. Miền tính của mô hình có tâm tại 
(200N, 1400E) với 146 điểm lưới theo chiều Đông - Tây và 288 điểm lưới theo 
chiều Bắc-Nam báo gồm khu vực từ 1000E đến 1800E và 50S đến 400N (hình 4.4). 
Miền tính được chọn như vậy để đảm bảo đủ rộng cho phép nắm bắt được các cơn 
bão không chỉ hình thành trên khu vực Biển Đông, mà cả các cơn bão hình thành ở 
phía Đông Philippin di chuyển vào. Bước thời gian tích phân mô hình là 60 giây, 
các sơ đồ vật lý được sử dụng bao gồm: sơ đồ truyền bức xạ CCSM3, sơ đồ trao đổi 
sinh - khí quyển (BATS) để biểu diễn các quá trình bề mặt và sơ đồ tham số đối lưu 
Grell-AS.  

 
Hình 4.4: Miền tính mô hình RegCM4.2 dự báo mùa hoạt động của bão 
 

Việc thử nghiệm dự báo mùa hoạt động của bão được thực hiện cho hai mùa 
bão năm 2012 và 2013. Mỗi lần chạy dự báo, mô hình sẽ được tích phân liên tục 6 
tháng tính từ tháng tiếp theo tháng đứng làm dự báo. Điều kiện biên được cập nhập 
từng 6 giờ một từ số liệu dự báo CFS. Mô hình được chạy 7 ngày một lần dự báo, 
và do đó trung bình mỗi tháng có 4-5 lần dự báo. Vì mùa bão ở Việt Nam chủ yếu 
từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm nên việc thử nghiệm ở đây chỉ tiến hành chạy dự 
báo vào các tháng 2, 3, 4, 5. Kết quả của 4-5 lần dự báo trong từng tháng (2-5) được 
lấy trung bình tổ hợp và đưa ra sản phẩm dự báo cho các tháng tương ứng từ tháng 
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3-8, từ tháng 4-9, từ tháng 5-10 và từ tháng 6-11. Sản phẩm của RegCM sau khi 
chạydự báo được trích ra một số biến như gió, nhiệt độ, độ cao địa thế vị các mực 
áp suất cơ bản 850hPa, 700hPa, 500hPa và 300hPa và áp suất mực nước biển và 
đưa vào chương trình dò xoáy bão (chương 2) trước khi cho ra kết quả cuối cùng. 

Như đã biết, kết quả dò tìm xoáy bão phụ thuộc vào bộ tham số đầu vào. Do 
đó trước khi thực hiện bài toán dự báo thời gian thực cho các mùa bão năm 2012-
2013, việc xây dựng và kiểm nghiệm bộ chỉ tiêu đã được thực hiện. Kết quả kiểm 
nghiệm cho phép lựa chọn được hai bộ chỉ tiêu tương ứng với hai bộ số liệu RegCM 
(độ phân giải 36km) và CFSR0.5 (độ phân giải 0.5 độ) (bảng 4.2). 

Bảng 4.2: Các chỉ tiêu dò tìm xoáy bão 
Yếu tố được sử dụng RegCM (R_0) CFSR0.5 (R_DP0) 

Vorticity (s-1) 5x10-5 5x10-5 

OCS (m s-1) 5 5 

Dị thường khí áp (DP) (hPa) -5 0 

 

4.6. Tóm tắt 

Có thể có nhiều phương án lựa chọn các RCM cho mục đích dự báo mùa ở 
Việt Nam. Trong phạm vi đề tài, trên cơ sở những thành quả nghiên cứu trước đây, 
ba mô hình sẽ được sử dụng là RegCM phiên bản 4.2 (RegCM4.2), MM5CL và 
clWRF. Chương này trình bày sơ lược về ba mô hình đã được chọn, cấu hình của 
các mô hình, điều kiện ban đầu và điều kiện biên cũng như qui trình chạy và xử lý 
sản phẩm sau mô hình. Miền tính được thiết kế sao cho bao phủ trên một miền đủ 
rộng để loại bỏ bớt hiệu ứng nhiễu do độ cao địa hình vùng cao nguyên Tây Tạng. 
Các sơ đồ tham số hoá vật lý được lựa chọn trên cơ sở kế thừa những kết quả 
nghiên cứu trước đây. Độ phân giải được xác định sao cho đáp ứng được khả năng 
nắm bắt các quá trình qui mô địa phương đồng thời phù hợp với khả năng tính toán 
của hệ thống máy tính hiện có. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên được sử dụng là 
sản phẩm dự báo toàn cầu của mô hình CFS. 

Việc dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới được thực hiện dựa trên sản phẩm 
hạ qui mô động lực bằng mô hình RegCM trên một miền đủ rộng để có thể mô tả 
được sự hoạt động của bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và Biển Đông. 
Các chỉ tiêu dò tìm xoáy được xác định dựa trên những thí nghiệm nghiên cứu độ 
nhạy trong quá trình thực hiện đề tài. 
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Chương 5. Dự báo các trường trung bình tháng 

 

Trong chương này sẽ trình bày kết quả dự báo các trường nhiệt độ không khí 
trung bình tháng mực 2m (T2m), nhiệt độ cực đại trung bình tháng (Tx), nhiệt độ 
cực tiểu trung bình tháng (Tm), tổng lượng mưa tháng (R) và dự báo pha của nhiệt 
độ trung bình và tổng lượng mưa tháng. Trong bài toán dự báo pha, các ngưỡng giá 
trị yếu tố xác định pha là các phân vị xq33  và xq66  ứng với xác suất 33% (q33) và 

66% (q66) tính từ khí hậu mô hình. Nếu trị số dự báo của yếu tố nằm trong khoảng 
( xq33 , xq66 ) thì pha dự báo của yếu tố tương ứng là tương đương chuẩn (N), ngược 

lại nếu nhỏ hơn xq33  được gọi là dưới chuẩn (B) và lớn hơn xq66  là trên chuẩn (A).  

Do chưa có bộ số liệu dự báo đủ dài (chỉ có từ 02/2012 đến 12/2013, tổng 
cộng có 23 tháng) nên việc đánh giá sai số ở đây chủ yếu so sánh trực tiếp kết quả 
dự báo với số liệu quan trắc tại trạm. Một số chỉ số đánh giá thống kê cũng đã được 
tính toán và phân tích, mặc dù vậy những kết quả nhận được nói chung chưa đủ độ 
tin cậy để đưa ra kết luận mà chỉ mới mang hàm ý nhận xét bước đầu. 

5.1. Nhiệt độ trung bình tháng (T2m) 

Hình 5.1 là giản đồ tụ điểm biểu diễn tương quan giữa các giá trị quan trắc và 
dự báo trên toàn bộ 64 điểm trạm nghiên cứu của chuỗi số liệu từ 02/2012 đến 
12/2013 cho biến T2m từ mô hình RegCM, clWRF, MM5 của 4 trường hợp: 1) 
Chưa hiệu chỉnh - CTL; 2) hiệu chỉnh bias - BAS; 3) hiệu chỉnh liên tiếp - SUC; và 
4) hiệu chỉnh KF với hạn dự báo 1 tháng (leadtime = 1) - dự báo cho tháng đầu tiên. 
Trên các giản đồ tụ điểm này, đường liền nét màu đỏ là đường hồi quy tuyến tính 
thực nghiệm giữa quan trắc và dự báo T2m với hệ số tương quan R được hiển thị ở 
góc dưới bên phải, đường chéo màu đen là đường hồi qui lý tưởng hay “đường 45 
độ”, tức là nếu tất cả các cặp điểm dự báo và quan trắc nằm hoàn toàn trên đường 
này thì dự báo là hoàn hảo. Qua đó nhận thấy dự báo T2m trung bình tháng trực tiếp 
từ các mô hình (CTL) đều có xu hướng thiên thấp, rõ nhất là RegCM và MM5CL 
(đường hồi quy nằm lệch sang bên phải so với đường chéo). Xu thế dự báo của mô 
hình clWRF không thực sự rõ ràng với các điểm thực nghiệm phân bố tản mạn. Vì 
vậy hệ số tương quan giữa dự báo (CTL) và quan trắc của RegCM và MM5CL khá 
cao, đạt gần 0.9, trong khi của clWRF chỉ đạt 0.57. 

Việc áp dụng các phương pháp hiệu chỉnh cho sản phẩm dự báo bằng các 
phương pháp BAS, SUC và KF (chương 2) đã dẫn đến sự phân bố lại các điểm thực 
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nghiệm xung quanh đường đường chéo chính. Phương pháp BAS và SUC đã cải 
thiện đáng kể kết quả dự báo của RegCM và clWRF với hệ số tương quan tăng lên 
đến 0.95-0.96 và đường hồi qui gần như trùng khớp với đường hồi qui lý tưởng. 
Tuy nhiên, cả ba phương pháp hiệu chỉnh BAS, SUC và KF đều làm giảm chất 
lượng dự báo của mô hình MM5CL, thể hiện ở chỗ làm giảm hệ số tương quan. Đối 
với RegCM và clWRF các phương pháp hiệu chỉnh BAS và SUC mang lại hiệu quả 
cao hơn so với KF. 

    

    

    
Hình 5.1: Đồ thị tụ điểm biểu diễn tương quan giữa giá trị quan trắc và dự báo (từ 
02/2012 đến 12/2013) của T2m từ mô hình RegCM, WRFCL, MM5 (từ trên xuống 

dưới) với các trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh bias - BAS, hiệu chỉnh liên 
tiếp - SUC, hiệu chỉnh KF (từ trái qua phải) với hạn dự báo 1 tháng (leadtime = 1). 
Đường liền nét màu đỏ là đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm, đường màu đen là 
đường hồi qui lý tưởng. Hệ số tương quan R giữa dự báo và quan trắc được hiển thị ở 

góc dưới bên phải 
Việc khảo sát đối với các hạn dự báo từ 2-6 tháng cũng cho các kết quả tương 

tự (phụ lục 2) trong đó các phương pháp BAS, SUC và KF đem lại hiệu quả cao khi 
áp dụng cho các mô hình RegCM và clWRF và ít hiệu quả đối với mô hình 
MM5CL (hình 5.2, dự báo hạn 6 tháng). Nếu so sánh giữa 3 phương pháp hiệu 
chỉnh, dễ dàng nhận thấy phương pháp SUC thường cho kết quả tốt hơn so với hai 
phương pháp còn lại. Phương pháp KF dường như kém hiệu quả nhất. Nguyên nhân 
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có thể do KF sử dụng chuỗi số liệu dự báo gần với hiện tại để tăng tính cập nhật sai 
số tức thời, nên khi sai số dự báo của mô hình có biến động mạnh cả về xu thế và 
giá trị, KF thường trở nên bất ổn định và gây sai số bất thường. Ngoài ra, các giá trị 
mặc định của các ma trận hiệp biến Q và R (áp dụng cho bài toán dự báo thời tiết) 
có thể là một nguyên nhân hạn chế chất lượng dự báo từ KF do các giá trị này chưa 
được tối ưu hóa cho bộ số liệu dự báo hạn mùa. 

    

    

    
Hình 5.2: Tương tự hình 5.1 nhưng cho hạn dự báo 6 tháng (leadtime = 6) 

 
Một trong những phương pháp khảo sát sai số trong dự báo mùa nói riêng, 

nghiên cứu khí hậu nói chung là so sánh các phân bố thực nghiệm giữa quan trắc và 
mô hình. Ở đây, các biểu đồ phân bố tần suất khoảng giá trị sẽ được sử dụng, trong 
đó mỗi cột trên biểu đồ phản ánh xác suất xuất hiện khoảng giá trị nào đó được xác 
định trên trục hoành. Mức độ phù hợp giữa phân bố tần suất của tập giá trị mô hình 
và của quan trắc sẽ đặc trưng cho tính hệ thống trong biến động của sai số mô hình. 

Biểu đồ phân bố tần suất của dự báo và quan trắc T2m được dẫn ra trong hình 
5.3 (hạn dự báo 1 tháng), trong đó màu đỏ biểu thị quan trắc và màu xanh biểu thị 
dự báo của mô hình RegCM, clWRF, MM5CL cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh 
(CTL) và đã hiệu chỉnh theo các phương pháp BAS, SUC, KF. Các biểu đồ tần suất 
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này được xây dựng dựa trên chuỗi số liệu dự báo và quan trắc từ 2/2012 đến 
12/2013.  

Có thể thấy từ hình 5.3 rằng phân bố tần suất của T2m hoàn toàn phù hợp với 
các giản độ tụ điểm. Tần suất T2m dự báo trực tiếp (CTL) từ các mô hình RegCM 
và MM5CL có xu hướng lệch về phía trái so với tần suất quan trắc, đặc biệt ở các 
ngưỡng giá trị lớn (trên 27oC), biểu thị xu hướng dự báo thiên thấp của các mô hình. 
Sau khi áp dụng các phương pháp hiệu chỉnh, tần suất dự báo đã có xu hướng trùng 
khớp với quan trắc, nhất là trong trường hợp BAS và SUC đối với mô hình RegCM 
và clWRF. Đối với mô hình MM5CL, chỉ có phương pháp SUC cho phân bố tần 
suất phù hợp nhất giữa dự báo và quan trắc. Việc hiệu chỉnh không những đã làm 
cho phân bố giữa dự báo và quan trắc phù hợp hơn về hình dáng mà cả về đỉnh của 
hàm mật độ. Qua đây có thể khẳng định lại rằng trong các phương pháp hiệu chỉnh 
thì phương pháp SUC cho kết quả tốt nhất theo nghĩa phân bố tần suất của dự báo 
phù hợp nhất với quan trắc. Việc phân tích đối với các hạn dự báo khác (từ 2-6 
tháng) cũng cho kết quả tương tự. 

    

    

    
Hình 5.3: Tần suất nhiệt độ T2m quan trắc (màu đỏ) và dự báo (màu xanh) từ chuỗi 

số liệu từ 02/2012 đến 12/2013 của mô hình RegCM, WRFCL, MM5CL (từ trên 
xuống dưới) với các trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh bias - BAS, hiệu 

chỉnh liên tiếp - SUC, hiệu chỉnh KF (từ trái qua phải) với hạn dự báo 1 tháng 
(leadtime = 1) 
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Hình 5.4: Tương tự hình 5.3 nhưng cho hạn dự báo 6 tháng 

Hình 5.5 biểu diễn độ lệch (sai số) giữa dự báo và quan trắc của T2m tại 64 
trạm với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) của mô hình RegCM 
cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh (CTL) và đã hiệu chỉnh (BAS, SUC, KF) thời 
kỳ 2/2012 đến 12/2013. Trong các biểu đồ này, trục tung là các tháng được dự báo, 
trục hoành là các trạm xếp theo thứ tự từ bắc vào nam với tên các trạm tương ứng 
phía dưới. Các đường màu đen thẳng đứng dùng để tách biệt các vùng khí hậu, theo 
thứ tự từ trái sang phải là B1, B2, B3, B4, N1, N2 và N3. Những ô tô màu xám là 
không có dữ liệu đánh giá. 

Qua đó có thể thấy, khi chưa được hiệu chỉnh RegCM cho dự báo thiên thấp 
với sai số dao động trong khoảng từ -3 ÷  -50C tại hầu hết các điểm trạm và các 
tháng được dự báo. Đối với các tháng mùa hè, giá trị sai số nhỏ hơn, dao động trong 
khoảng từ -2 ÷  00C. Sau khi hiệu chỉnh bằng các phương pháp khác nhau, sai số 
của RegCM đã giảm đáng kể, với phần lớn giá trị nằm trong khoảng [-1,1oC]. Chất 
lượng dự báo T2m cho các tháng mùa hè được cải thiện nhiều hơn so với các tháng 
mùa đông sau khi thực hiện hiệu chỉnh. Trong ba phương pháp hiệu chỉnh, phương 
pháp SUC cho kết quả dự báo tốt nhất theo nghĩa trị số tuyệt đối của sai số nhỏ 
nhất, đặc biệt đối với các trạm thuộc các vùng khí hậu N1-N3. Sai số dự báo hầu 
như ít biến động theo hạn dự báo. 
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Kết quả tính sai số cho mô hình clWRF với hạn dự báo 1 và 6 tháng được dẫn 
ra trên hình 5.6. Khác với mô hình RegCM, sai số dự báo T2m của clWRF thay đổi 
phức tạp theo tháng dự báo và điểm trạm. Về mặt trung bình, có thể nhận thấy dự 
báo trực tiếp (CTL) từ clWRF có xu hướng thiên cao tại các vùng khí hậu B1, B2 và 
N2, và thiên thấp ở các vùng còn lại. Trị số tuyệt đối của sai số đối với clWRF 
tương đối lớn (trên 3oC). Sau khi hiệu chỉnh bằng BAS, SUC và KF, phần lớn giá trị 
sai số nằm trong khoảng [-1,1oC], giảm đi đáng kể. Dự báo cho các tháng mùa hè 
được cải thiện nhiều hơn so với các tháng mùa đông. Tuy vậy, dù đã được hiệu 
chỉnh, dự báo T2m của clWRF vẫn tồn tại xu thế thiên thấp trong các tháng mùa 
đông mặc dù không lớn (độ lớn sai số chỉ khoảng 1-2oC). Tương tự RegCM, ở đây 
phương pháp SUC vẫn cho hiệu quả dự báo cao nhất. Một đặc điểm đáng chú ý là 
sau khi hiệu chỉnh, phân bố không gian của sai số không thực sự rõ ràng, và khó có 
thể nói vùng khí hậu nào được cải thiện tốt hơn. 

 
Hình 5.5: Sai số dự báo T2m của mô hình RegCM tại 64 trạm với hạn dự báo 1 

tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, 
hiệu chỉnh bias - BAS, hiệu chỉnh liên tiếp - SUC và hiệu chỉnh KF (trên xuống 

dưới). Trục tung là các tháng được dự báo. Trục hoành là 64 trạm từ bắc vào nam 
(tên các trạm tương ứng phía dưới). Các đường màu đen thẳng đứng là đường phân 

tách vùng khí hậu. Các ô màu xám là không có dữ liệu dự báo. 
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Hình 5.6: Tương tự hình 5.5 nhưng cho mô hình clWRF 

Việc khảo sát sai số dự báo T2m của mô hình MM5CL (hình 5.7) cũng được 
tiến hành tương tự như đối với các mô hình RegCM và clWRF. Sai số dự báo của 
MM5CL khi chưa hiệu chỉnh nhìn chung không quá lớn so với RegCM và clWRF. 
Xu thế của sai số về cơ bản là thiên thấp nhưng không thực sự có tính hệ thống, và 
dường như tăng lên theo hạn dự báo. Có thể vì vậy mà việc áp dụng các phương 
pháp hiệu chỉnh không đem lại hiệu quả mong muốn. Chẳng hạn, việc áp dụng BAS 
đã làm cho sai số tăng lên về trị tuyệt đối, nhất là ở các vùng khí hậu phía bắc và 
miền Trung. Phương pháp SUC đã làm giảm đáng kể sai số trên các vùng khí hậu 
phía nam ở hạn dự báo 1 tháng nhưng lại làm tăng sai số trên hầu khắp cả nước ở 
hạn dự báo 6 tháng. Có thể thấy hiệu chỉnh KF đã cải thiện đáng kể sai số dự báo 
T2m của MM5CL cho tất cả các hạn dự báo. 
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Hình 5.7: Tương tự hình 5.5 nhưng cho mô hình MM5CL 

5.2. Nhiệt độ cực đại trung bình tháng (Tx) 

Tương tự như đối với T2m, hình 5.8 biểu diễn tương quan giữa Tx quan trắc 
và dự báo của 64 trạm cho thời kỳ 02/2012 đến 12/2013 của các mô hình RegCM, 
clWRF, MM5 với hạn dự báo 1 tháng. Có thể nhận thấy rằng trước khi hiệu chỉnh 
(CTL) dự Tx từ các mô hình có phân bố khá tản mạn, nhất là đối với clWRF. Hệ số 
tương quan giữa dự báo và quan trắc của RegCM và MM5CL tương ứng là 0.84 và 
0.81 trong khi của clWRF chỉ là 0.55. Sau khi hiệu chỉnh bằng các phương pháp 
BAS và SUC quan hệ tương quan giữa dự báo và quan trắc đã tăng lên một cách 
đáng kể (0.91-0.94), đặc biệt đối với mô hình clWRF. Hiệu chỉnh KF hầu như làm 
giảm hệ số tương quan giữa Tx dự báo và quan trắc, trừ mô hình clWRF. Quan hệ 
tương quan giữa dự báo và quan trắc có xu hướng giảm đi khi hạn dự báo tăng lên 
mặc dù mức độ giảm không nhiều (hình 5.9).  



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

97 

    

    

    
Hình 5.8: Tương tự hình 5.1 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 1 tháng 

    

    

    
Hình 5.9: Tương tự hình 5.1 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 6 tháng 
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Phân bố tần suất của Tx cho các hạn dự báo 1 tháng và 6 tháng được dẫn ra 

trong các hình 5.10 và 5.11. Nhận thấy có sự phù hợp tốt giữa phân bố tần xuất của 
Tx dự báo trực tiếp từ các mô hình (CTL) và số liệu quan trắc mặc dù vẫn lệch trái, 
thể hiện xu hướng thiên thấp, phù hợp với các giản đồ tụ điểm (hình 5.8 và 5.9). 
Việc hiệu chỉnh đã làm cho phân bố tần suất dự báo và quan trắc tiệm cận với nhau, 
trong đó các phương pháp BAS và SUC cho kết quả tốt hơn KF. Mặc dù vậy, 
phương pháp BAS cho tần suất dự báo thiên cao khi Tx nhỏ hơn 30oC và thiên thấp 
khi Tx lớn hơn 30oC. 

 

    

    

    
Hình 5.10: Tương tự hình 5.3 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 1 tháng 
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Hình 5.11: Tương tự hình 5.3 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 6 tháng 
 

Trên các hình 5.12-5.14 lần lượt biểu thị sai số của các mô hình RegCM, 
clWRF và MM5CL với hạn dự báo 1 và 6 tháng. Đối với mô hình RegCM, dự báo 
Tx trực tiếp (CTL) có xu hướng thiên thấp tại hầu hết các vùng khí hậu, trong đó sai 
số khá lớn tại các vùng khí hậu B1, B4, N1-N2 và nhỏ hơn tại B3-B4 và N3. Riêng 
vùng B2, dự báo Tx của RegCM hơi thiên cao nhưng không nhiều. Nói chung dự 
báo Tx các tháng chính đông thường có sai số lớn. 

Sau khi hiệu chỉnh bằng BAS, SUC và KF (hình 5.12) sai số dự báo Tx của 
RegCM đã giảm đáng kể so với trường hợp CTL, nhất là cho các hạn dự báo 1-3 
tháng và các vùng khí hậu B1, B4, N1 và N2. Nhìn chung hiệu chỉnh theo BAS và 
SUC cho kết quả tốt hơn nhiều so với KF. Sai số sau khi hiệu chỉnh vẫn còn khá lớn 
khi dự báo cho các tháng chính đông và chính hè, và có xu hướng tăng lên theo hạn 
dự báo mặc dù không lớn. 
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Hình 5.12: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) trung 

bình tháng dự báo từ mô hình RegCM 
 

Sai số dự báo Tx của clWRF trước và sau hiệu chỉnh được cho trên hình 5.13. 
Qua đó nhận thấy sai số dự báo Tx trực tiếp từ clWRF (CTL) thay đổi phức tạp theo 
vùng khí hậu và tháng được dự báo, và rất khó để tìm ra xu thế sai số. Về mặt trung 
bình, có thể nhận định rằng dự báo Tx trực tiếp từ clWRF có xu hướng thiên cao tại 
các vùng khí hậu B2 và N2, và thiên thấp cho các vùng khí hậu còn lại. Tuy nhiên, 
xu hướng thiên cao tại vùng khí hậu B2 chỉ thể hiện rõ trong các tháng chính đông 
trong khi tại N2 lại rõ nhất trong các tháng chính hè. Điều này có thể do ảnh hưởng 
của điều kiện địa phương và mùa trong năm đối với sự phân hóa sai số dự báo Tx. 
Sai số dự báo sau khi hiệu chỉnh BAS, SUC và KF đã giảm đi đáng kể so với CTL. 
Phương pháp SUC chiếm ưu thế hơn một chút so với BAS tại hạn dự báo 1 tháng. 
Tuy nhiên, với hạn dự báo 6 tháng, phương pháp BAS tỏ ra vượt trội hơn SUC. Các 
vùng khí hậu được cải thiện hơn đối với dự báo Tx là B2 và N2. 
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Hình 5.13: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) trung bình 

tháng dự báo từ mô hình clWRF 
 

Với mô hình MM5CL (hình 5.14), khi chưa hiệu chỉnh (CTL) Tx dự báo có xu 
thế thiên thấp trên hầu hết các vùng khí hậu và tháng được dự báo, trong đó sai số 
lớn nhất xảy ra trên các vùng khí hậu từ B1-B4. Đối với hạn dự báo 1 tháng, sai số 
lớn xảy ra trong các tháng chính đông, trong khi ở hạn dự báo 6 tháng sai số lớn vào 
các tháng chính hè. Nhìn chung sau khi hiệu chỉnh sai số dự báo Tx giảm đi đáng kể 
ở hầu hết các tháng được dự báo và các vùng khí hậu. Chất lượng dự báo được cải 
thiện lớn nhất ở các vùng B1 - B4. Phương pháp hiệu chỉnh BAS và SUC cho kết 
quả tốt hơn so với KF. Phương pháp KF thậm chí tạo ra sự đảo dấu sai số và làm 
tăng độ lớn sai số. 
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Hình 5.14: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) trung bình 

tháng dự báo từ mô hình MM5CL 
 

5.3. Nhiệt độ cực tiểu trung bình tháng (Tm) 

Giản đồ tụ điểm giữa Tm quan trắc và dự báo hạn 1 tháng của các mô hình 
RegCM, clWRF và MM5CL trước và sau hiệu chỉnh được dẫn ra trên hình 5.15. Có 
thể thấy dự báo Tm trực tiếp (CTL) từ các mô hình có xu hướng thiên thấp. Sau khi 
hiệu chỉnh bằng BAS, SUC và KF quan hệ tương quan giữa dự báo Tm và quan trắc 
đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt đối với mô hình clWRF (hệ số tương quan tăng 
từ 0.55 lên 0.95). Việc hiệu chỉnh đã làm cho các đường hồi qui thực nghiệm tiệm 
cận gần hơn với đường 45 độ. Các phương pháp BAS và SUC có hiệu quả gần 
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tương đương nhau và tốt hơn so với KF khi xét hệ số tương quan. Đối với hạn dự 
báo 6 tháng kết quả nhận được cũng tương tự ngoại trừ phương pháp KF áp dụng 
cho mô hình MM5CL (hình 5.16).  

Đối với phân bố tần suất Tm (hình 5.17, 5.18), dự báo trực tiếp từ các mô hình 
(CTL) về cơ bản phù hợp với quan trắc. Xu hướng lệch trái của phân bố tần suất dự 
báo so với quan trắc được thể hiện khá rõ, nhất là đối với RegCM và MM5CL, phù 
hợp với các giản đồ tụ điểm. Việc áp dụng các phương pháp hiệu chỉnh BAS và 
SUC trong trường hợp này đã mang lại hiệu quả đáng kể, đỉnh của các phân bố tần 
suất dự báo đã gần như trùng với quan trắc. Trong khi đó, hiệu chỉnh theo KF 
không nắm bắt được đỉnh của các phân bố tần suất. 

 

    

    

    
Hình 5.15: Tương tự hình 5.1 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu (Tm) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 1 tháng 
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Hình 5.16: Tương tự hình 5.1 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu (Tm) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 6 tháng 

    

    

    
Hình 5.17: Tương tự hình 5.3 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu (Tm) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 1 tháng 
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Hình 5.18: Tương tự hình 5.3 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu (Tm) trung bình tháng 

tại hạn dự báo 6 tháng 
 

Sai số đối với dự báo Tm của các mô hình được cho trên các hình 5.19 đến 
5.21. Qua đó nhận thấy dự báo Tm khi chưa được hiệu chỉnh (CTL) của các mô 
hình đều có xu hướng thiên thấp trên hầu hết các trạm và tháng được dự báo. Giá trị 
sai số của RegCM khá lớn, vào khoảng dưới -50C ở các vùng khí hậu B1-B4 trong 
các tháng chính đông. Tính hệ thống của sai số đối với RegCM khá rõ, trong khi sai 
số của clWRF thay đổi phức tạp theo không gian và tháng được dự báo.  

Sau khi hiệu chỉnh bằng các phương pháp BAS, SUC và KF, Tm dự báo của 
các mô hình đã được cải thiện rõ rệt. Sai số dự báo Tm của RegCM bây giờ chỉ vào 
khoảng [-1,1oC] và độ lớn sai số nhỏ nhất trên các vùng B1 - B4. Kết quả nhận 
được đối với clWRF cũng gần tương tự. Riêng với MM5CL, việc hiệu chỉnh sai số 
không mang lại hiệu quả đáng kể. 
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Hình 5.19: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu (Tm) trung bình 

tháng dự báo từ mô hình RegCM 
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Hình 5.20: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu (Tm) trung bình 

tháng dự báo từ mô hình clWRF 
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Hình 5.21: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu (Tm) trung bình 

tháng dự báo từ mô hình MM5CL 

5.4. Tổng lượng mưa tháng (R) 

Mưa là yếu tố biến động mạnh nhất theo không gian và thời gian. Dự báo mưa 
nói chung, dự báo mùa lượng mưa nói riêng hiện vẫn đang còn là thách thức lớn đối 
với các nhà khoa học. Vì vậy, trong phạm vi đề tài chúng tôi đã cố gắng thử nghiệm 
mọi khả năng dự báo có thể. Tuy nhiên, chất lượng dự báo vẫn chưa đạt được sự 
mong đợi. 

Trên hình 5.22 dẫn ra đồ thị tụ điểm biểu diễn mối quan hệ giữa lượng mưa 
tháng quan trắc và dự báo từ các mô hình trong hai năm 2012-2013 ứng với ba hạn 
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dự báo khác nhau (Lead time = 1, 3, 6 tháng). Rõ ràng rằng, khó có thể nói gì về sai 
số của lượng mưa dự báo. Một số trường hợp cho dự báo thiên cao trong khi một số 
trường hợp khác lại thiên thấp. Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc khá bé. 
Mặc dù RegCM dường như cho kết quả tốt nhất, song hệ số tương quan cũng chỉ 
khoảng 0.3-0.4. Khi hạn dự báo tăng lên thì hệ số tương quan cũng giảm theo. 

 

Hình 5.22: Đồ thị tụ điểm biểu diễn tương quan giữa quan trắc và dự báo của lượng 
mưa tháng của mô hình RegCM, clWRF, MM5CL (trên xuống dưới) với hạn dự báo 
1, 3, 6 tháng (trái qua phải). Đường liền nét màu đỏ là đường hồi qui tuyến tính. Hệ 

số tương quan R được hiển thị ở góc dưới bên phải. 
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Do quan hệ tương quan giữa dự báo và quan trắc khá nhỏ, sai số dự báo hầu 
như không có tính hệ thống nên việc áp dụng phương pháp hiệu chỉnh BAS đã 
không mang lại hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi cũng đã thực 
hiện một vài thử nghiệm hiệu chỉnh sai số dự báo mưa. Tuy vậy cho đến nay vấn đề 
hiệu chỉnh lượng mưa trong dự báo mùa vẫn đang còn là một ẩn số. Trên thực tế 
cũng đã có một số công trình trên thế giới nghiên cứu thử nghiệm về vấn đề này, tuy 
nhiên kết quả nhận được vẫn còn rất hạn chế. Hơn nữa trong các công trình đó, số 
liệu mưa quan trắc đã được đưa về dạng ô lưới chứ không phải ở các trạm quan trắc, 
và họ đã sử dụng số liệu dự báo lại với độ dài chuỗi lớn hơn nhiều. Việc hiệu chỉnh 
lượng mưa dự báo dựa trên số liệu trạm của đề tài vì vậy không thể so sánh được. 
Và do đó, việc đánh giá lượng mưa dự báo ở đây chỉ được thực hiện đối với trường 
hợp dự báo trực tiếp từ mô hình. 

Trên các hình 5.23 - 5.25 biểu diễn sai số tương đối (ER) dự báo lượng mưa 
tháng (R) của các mô hình RegCM, clWRF và MM5CL cho các hạn dự báo từ 1 
đến 6 tháng. Khác với nhiệt độ, sai số tương đối trong trường hợp này được xác 
định bởi: 

ER = F −O
OCli

×100%  

trong đó F và O tương ứng là lượng mưa tháng dự báo và quan trắc, OCli  là khí 

hậu mô hình. 

Có thể thấy thấy xu thế sai số dự báo R của các mô hình thay đổi phức tạp 
theo từng vùng khí hậu và tháng được dự báo. Nói chung, với hầu hết các hạn dự 
báo, mô hình RegCM có xu thế dự báo R thiên thấp tại các vùng khí hậu B1-B3 và 
thiên cao tại vùng khí hậu còn lại. Trong các tháng mùa đông RegCM dự báo thiên 
cao tại hầu hết các vùng khí hậu, đặc biệt từ vùng B4 - N3 (hình 5.23). Mô hình 
clWRF hầu như cho dự báo quá cao, nhất là ở các vùng khí hậu N1 và N2 (hình 
5.24). Phân bố sai số dự báo của mô hình MM5CL tương đối rõ hơn so với mô hình 
clWRF (hình 5.25). Với hạn dự báo 1 tháng, mô hình dự báo thiên thấp tại hầu hết 
các vùng khí hậu (đặc biệt là các vùng khí hậu B1 - B4) và tháng được dự báo. Các 
trạm có xu thế dự báo thiên cao chủ yếu tập trung vào các tháng mùa đông. Hạn dự 
báo càng dài, xu thế dự báo thiên cao của MM5CL càng thể hiện rõ, nhất là ở các 
vùng B1-B4 từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. 
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Hình 5.23: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố tổng lượng mưa tháng (R) dự báo từ 

mô hình RegCM 
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Hình 5.24: Tương tự hình 5.5 nhưng cho yếu tố tổng lượng mưa tháng (R) dự báo từ 

mô hình clWRF 
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Hình 5.25: Tương tự hình 5.5 nhưng cho tổng lượng mưa tháng (R) dự báo từ mô 

hình MM5CL 

5.5. Dự báo pha nhiệt độ 

Do phương pháp KF không đem lại hiệu quả đáng kể so với các phương pháp 
BAS và SUC trong việc hiệu chỉnh các trường dự báo nhiệt độ bao gồm cả T2m, Tx 
và Tm, nên dưới đây chỉ trình bày các kết quả đánh giá dự báo pha nhiệt độ đối với 
trường hợp chưa hiệu chỉnh (CTL) và đã hiệu chỉnh bằng các phương pháp BAS và 
SUC. 

Pha nhiệt độ được chia thành 3 pha: trên chuẩn (Above), tương đương chuẩn 
(Normal) và dưới chuẩn (Below) khi so sánh giá trị dự báo với các phân vị 33% và 
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66% tính được bộ số liệu khí hậu mô hình và khí hậu quan trắc (thời kỳ 1981-2010, 
xem chương 2). 

Trên các hình 5.26 - 5.28 lần lượt đưa ra phân bố pha quan trắc của T2m, Tx 
và Tm cho giai đoạn 2/2012 đến 12/2013 tại 64 trạm trên toàn quốc. Pha quan trắc 
được xác định bởi trị số quan trắc tại tháng được xét so với các phân vị của khí hậu 
quan trắc. Các ô màu đỏ trong hình biểu thị tháng tương ứng có T2m (hoặc Tx, hoặc 
Tm) trên chuẩn, ô màu trắng là tương đương chuẩn và ô màu xanh là dưới chuẩn. 
Có thể thấy, đa số pha quan trắc của T2m trong giai đoạn 2/2012 đến 12/2013 đối 
với hầu hết các trạm là trên chuẩn (hình 5.26). Một số tháng ở một số trạm thuộc 
các vùng khí hậu B2-B4 xảy ra dưới chuẩn như tháng 2/2012, 1/2013, 7/2013,… 
Đối với pha của Tm cũng có tình huống tương tự (hình 5.27) trong đó trạm Tuần 
Giáo (B1) đạt dưới chuẩn trong cả giai đoạn nói trên. Đối với pha của Tx (hình 
5.28), xu hướng trên chuẩn là chủ đạo trong toàn giai đoạn. Các trạm có pha Tx 
dưới chuẩn về cơ bản cũng tương tự như với pha T2m nhưng xuất hiện thêm các 
trạm ở các vùng N1-N3. Một cách khái quát, đối với các pha quan trắc giai đoạn 
2/2012-12/2013 nhiệt độ chủ yếu là vượt chuẩn, và điều này hoàn toàn phù hợp với 
diễn biến thời tiết ở Việt Nam trong giai đoạn này trong đó tình hình nắng nóng đặc 
biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên phạm vi cả nước. 

 
Hình 5.26: Phân bố pha nhiệt độ trung bình tháng (T2m) tại 64 điểm trạm trong 

giai đoạn từ 2/2012 đến 12/2013 
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Hình 5.27: Tương tự hình 5.26 nhưng cho pha nhiệt độ cực đại trung bình tháng 

(Tx) 

 
Hình 5.28: Tương tự hình 5.26 nhưng cho pha nhiệt độ cực tiểu trung bình tháng 

(Tm) 
 
Để đánh giá kỹ năng dự báo pha nhiệt độ T2m, Tx và Tm của các mô hình 

trước và sau khi hiệu chỉnh, các pha dự báo được xác định bằng cách so sánh giá trị 
dự báo với các phân vị 33% và 66% của khí hậu mô hình (chương 2). Nói cách khác 
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việc đưa dự báo giá trị về dự báo pha được thực hiện như đối với quan trắc, trong 
đó nhiệt độ quan trắc giai đoạn 2/2012-12/2013 được thay bằng nhiệt độ dự báo, 
phân vị khí hậu quan trắc được thay bằng phân vị khí hậu mô hình. Trên các hình từ 
5.29-5.31 đưa ra kết quả dự báo pha T2m của các mô hình RegCM, clWRF và 
MM5CL cho 64 trạm giai đoạn 2/2012-12/2013. Nhận thấy khi chưa hiệu chỉnh mô 
hình RegCM cho xu hướng dự báo thiên thấp tại hầu hết các trạm quan trắc và 
tháng được dự báo cũng như các hạn dự báo. Điều này phù hợp với những kết quả 
đánh giá dự báo giá trị trên đây. Trên thực tế, RegCM chỉ dự báo được pha T2m 
tương đối phù hợp ở vùng khí hậu N3. Sau khi hiệu chỉnh BAS và SUC, có thể thấy 
chất lượng dự báo pha T2m đã được cải thiện đáng kể. Trong đó, phương pháp BAS 
cho kết quả dự báo phù hợp với quan trắc hơn SUC. Phương pháp SUC cho xu thế 
dự báo trên chuẩn tại hầu hết các điểm trạm, tháng được dự báo và hạn dự báo. Tuy 
nhiên, cả hai phương pháp hiệu chỉnh đều cho xu hướng dự báo khống tại các vùng 
khí hậu B1-B4 trong các tháng đầu năm 2012 và cuối năm 2013. 

Hình 5.30 cho thấy, khi chưa hiệu chỉnh, mô hình clWRF có xu hướng dự báo 
pha T2m dưới chuẩn tại hầu hết các trạm, các hạn dự báo và các tháng được dự báo. 
Tương tự như RegCM, vùng khí hậu được mô hình clWRF dự báo pha T2m tương 
đối phù hợp với quan trắc là N3. Sau khi hiệu chỉnh bằng BAS và SUC nói chung 
kỹ năng dự báo của clWRF đã được cải thiện tại một số vùng khí hậu và tháng dự 
báo nhưng không nhiều. Việc hiệu chỉnh đã cải thiện đáng kể dự báo pha T2m cho 
các vùng B3-B4, N2-N3, trong đó tốt nhất là cho B3-B4. Kết quả dự báo sau hiệu 
chỉnh không được cải thiện đối các vùng B1-B2. Nói chung, so với RegCM, việc 
hiệu chỉnh cả bằng BAS và SUC cho mô hình clWRF đem lại hiệu quả không đáng 
kể trong dự báo pha T2m. 
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Hình 5.29: Kết quả dự báo pha nhiệt độ trung bình tháng (T2m) tại 64 điểm trạm 

trong giai đoạn từ 2/2012 đến 12/2013 từ mô hình RegCM (CTL - trên cùng), 
phương pháp hiệu chỉnh BAS (ở giữa) và SUC (dưới cùng) cho các hạn dự báo 1 

tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 

 
Hình 5.30: Tương tự hình 5.29 nhưng cho mô hình clWRF 
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Có thể thể nhận thấy từ hình 5.31, dự báo pha T2m của mô hình MM5CL có 
xu hướng dưới chuẩn ở các vùng B1-B2, B4-N2 và trên chuẩn tại các vùng khí hậu 
B3 và N3 tại hạn dự báo 1 tháng. Đối với hạn dự báo 6 tháng, xu hướng chung là dự 
báo pha T2m dưới chuẩn tại hầu hết các vùng khí hậu và tháng được dự báo ngoại 
trừ vùng khí hậu N3. Việc hiệu chỉnh bằng BAS và SUC đã đem lại hiệu quả rõ rệt 
cho dự báo pha T2m của MM5CL. Về đại thể, phương pháp SUC có kỹ năng dự 
báo pha T2m tốt hơn phương pháp BAS nhưng sự khác biệt không nhiều. Dự báo từ 
BAS và SUC cho các vùng khí hậu B1-B3 vẫn sai khác so với quan trắc trong các 
tháng 9-12/2012, đặc biệt là hạn dự báo 6 tháng (hình 5.31). Nói chung, việc hiệu 
chỉnh bằng phương pháp BAS và SUC cho dự báo pha T2m của mô hình MM5CL 
đã đem lại hiệu quả khá hơn so với clWRF. 

 
Hình 5.31: Tương tự hình 5.29 nhưng cho mô hình MM5CL 

 
Kết quả dự báo pha Tx của các mô hình được đưa ra trong các hình từ 5.32 - 

5.40. Từ hình 5.32 nhận thấy khi chưa hiệu chỉnh RegCM cho dự báo pha Tx quá 
kém so với quan trắc, thể hiện ở kết quả dự bạo đều dưới chuẩn tại hầu hết các vùng 
khí hậu, tháng được dự báo và hạn dự báo ngoại trừ một số tháng được dự báo tại 
các thuộc vùng khí hậu B3 và N2-N3. Sau khi hiệu chỉnh bằng BAS và SUC xu thế 
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dự báo pha Tx của mô hình hầu như trên chuẩn. Nói chung, chất lượng dự báo pha 
Tx đã được cải thiện sau khi hiệu chỉnh. Trong hai phương pháp hiệu chỉnh, dễ dàng 
nhận thấy phương pháp SUC có chất lượng dự báo tốt hơn BAS, đặc biệt là tại hạn 
dự báo 1 tháng và ở các vùng khí hậu phía bắc. Dự báo pha Tx từ SUC tại hạn dự 
báo 1 tháng gần như phù hợp hoàn toàn với quan trắc (hình 5.27). Các kết quả 
tương tự cũng nhận được đối với mô hình clWRF (hình 5.33) và MM5CL (hình 
5.34). Đối với MM5CL, sau khi hiệu chỉnh dự báo pha Tx cho các vùng B1-B2, B4-
N2 đã hầu như phù hợp hoàn toàn với quan trắc.  

 
Hình 5.32: Kết quả dự báo pha nhiệt độ cực đại trung bình tháng (Tx) tại 64 trạm 
giai đoạn từ 2/2012 đến 12/2013 của mô hình RegCM khi chưa hiệu chỉnh (CTL - 

trên cùng), hiệu chỉnh BAS (ở giữa) và SUC (dưới cùng) cho các hạn dự báo 1 
tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 
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Hình 5.33: Tương tự hình 5.32 nhưng cho mô hình clWRF 

 
Hình 5.34: Tương tự hình 5.32 nhưng cho mô hình MM5CL 
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Đối với dự báo pha Tm, RegCM cho dự báo hầu như dưới chuẩn (hình 5.35) 
trừ một số trạm có độ cao lớn như Mộc Châu, Sa Pa, Tam Đảo,... Việc hiệu chỉnh 
bằng phương pháp BAS và SUC đã cải thiện chất lượng dự báo đáng kể, mặc dù có 
làm tăng dự báo khống tại một số trạm và tháng được dự báo, như trạm Tuần Giáo. 
Nói chung, hiệu chỉnh BAS cho kết quả hợp lý hơn so với RUC với tỷ lệ dự báo 
khống ít hơn. Các vùng khí hậu được cải thiện chất lượng dự báo đáng kể là B1-B2, 
N1-N2. Tình hình tương tự cho trường hợp dự báo pha Tm bằng mô hình MM5CL 
(hình 5.37). 

 
Hình 5.35: Kết quả dự báo pha nhiệt độ cực tiểu trung bình tháng (Tm) tại 64 điểm 
trạm trong giai đoạn từ 2/2012 đến 12/2013 từ mô hình RegCM (CTL - trên cùng), 
phương pháp hiệu chỉnh BAS (ở giữa) và SUC (dưới cùng) cho các hạn dự báo 1 

tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 
 

Đối với mô hình clWRF (hình 5.36), các kết quả nhận được cũng tương tự như 
đối với RegCM. Mặc dù việc hiệu chỉnh sai số đã cải thiện chất lượng dự báo pha 
Tm nhưng mức độ không lớn. Hiệu chỉnh sai số chỉ mang lại hiệu quả lớn hơn cho 
các vùng khí hậu B3-N3 và kém nhất tại vùng khí hậu B1-B2. Một cách tổng thể, 
việc hiệu chỉnh sai số đối với clWRF không thực sự hiệu quả như đối với RegCM. 
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Hình 5.36: Tương tự hình 5.35 nhưng cho mô hình clWRF 

 
Hình 5.37: Tương tự hình 5.35 nhưng cho mô hình MM5CL 
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5.6. Dự báo pha lượng mưa 

Tính biến động của lượng mưa giữa các tháng trong các năm 2012-2013 hầu 
như được thể hiện khá rõ trên hình 5.38 với khoảng 2/3 số trường hợp đều vượt 
chuẩn đan xen giữa khoảng 1/3 trường hợp dưới chuẩn và không có trường hợp nào 
tương đương chuẩn. Có thể nhận thấy, các vùng B1-N1 có xu hướng trên chuẩn tại 
hầu hết các trạm trong thời kỳ này. Các pha Các vùng N2 và N3 có xu hướng dự 
báo pha R thay đổi phức tạp theo từng điểm trạm và tháng được dự báo. Nói chung, 
rất khó để tìm ra qui luật riêng cho sự biến thiên của pha R cho từng vùng khí hậu 
hoặc tháng được dự báo. Kết quả này một lần nữa minh chứng cho tính biến động 
mạnh của tổng lượng mưa tháng theo cả không gian và thời gian. Tính biến động 
này gây ra nhiều khó khăn trong công tác dự báo, đặc biệt là ở quy mô dự báo hạn 
mùa. 

 
Hình 5.38: Tương tự hình 5.26 nhưng cho pha quan trắc lượng mưa tháng (R) 

 
Kết quả dự báo pha R cho 64 điểm trạm trong giai đoạn 2/2012 đến 12/2013 

của các mô hình RegCM, clWRF và MM5CL được lần lượt dẫn ra trên các hình 
5.39-5.41. Lưu ý là các phương pháp hiệu chỉnh BAS và SUC không được áp dụng 
cho yếu tố R. Từ hình 5.39 có thể thấy mô hình RegCM dự báo pha R dưới chuẩn 
tại hầu hết các vùng khí hậu, tháng được dự báo và hạn dự báo. So với quan trắc 
(hình 5.38), rõ ràng dự báo pha R trực tiếp từ mô hình RegCM sai lệch quá lớn, đặc 
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biệt ở các vùng B1 và B2. Chỉ có một số vùng khí hậu có kết quả tương đối khả 
quan là B3, B4 và N2. 

 
Hình 5.39: Kết quả dự báo pha tổng lượng mưa tháng (R) tại 64 điểm trạm trong 

giai đoạn từ 2/2012 đến 12/2013 của mô hình RegCM cho các hạn dự báo từ 1 đến 
6 tháng theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới 

 
Đối với mô hình clWRF (hình 5.40), kết quả dự báo pha R thay đổi phức tạp 

theo vùng khí hậu, tháng được dự báo và hạn dự báo. Nếu so sánh với quan trắc 
(hình 5.38), clWRF dự báo pha R tương đối khá hơn tại các vùng khí hậu B2, B3 và 
N1, nhưng vẫn có xu hướng thiên thấp (dự báo cho dưới chuẩn trong khi quan trắc 
là trên chuẩn), và kém nhất là ở B4. So với mô hình RegCM, clWRF cho dự báo 
pha R kém hơn nhiều.  

Hình 5.41 cho thấy MM5CL dự báo pha R đạt trên chuẩn tại hầu hết các vùng 
khí hậu, tháng được dự báo và hạn dự báo, đặc biệt là các hạn dự báo từ 4-6 tháng. 
Dự báo pha của MM5CL phù hợp nhất với quan trắc trên các vùng khí hậu B2-B4, 
N2-N3 nhưng có xu thế thiên cao tại một số điểm trạm và tháng được dự báo, và 
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kém nhất ở B1 và N1 tại hạn dự báo 1 và 2 tháng. Tuy nhiên, nếu so với các mô 
hình RegCM và clWRF, dễ dàng nhận thấy mô hình MM5CL có kỹ năng dự báo 
pha R tốt hơn về mặt tổng thể.  

 
Hình 5.40: Tương tự hình 5.39 nhưng cho mô hình clWRF 
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Hình 5.41: Tương tự hình 5.39 nhưng cho mô hình MM5CL 

5.7. Đánh giá định lượng dự báo các trường trung bình 

Để có một bức tranh tổng thể về chất lượng dự báo các trường trung bình 
tháng (T2m, Tx, Tm và R), ở đây sẽ đưa ra và phân tích kết quả tính các chỉ số 
thống kê đánh giá sai số dự báo của các mô hình RegCM, clWRF, MM5. Do tập 
mẫu quá nhỏ, những chỉ số này được tính cho toàn bộ mạng lưới trạm và cho toàn 
thời kỳ thử nghiệm dự báo từ 2/2012-12/2013 đối với các hạn dự báo khác nhau từ 
1-6 tháng. Việc tính toán cũng được thực hiện cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh 
(CTL), hiệu chỉnh bias (BAS), hiệu chỉnh liên tiếp (SUC) và hiệu chỉnh Kalman 
Filter (KF). Riêng đối với tổng lượng mưa tháng (R) các chỉ số chỉ được tính cho 
trường hợp chưa hiệu chỉnh (CTL). Các chỉ số được tính toán bao gồm: ME (Mean 
Error - sai số trung bình), MAE (Mean Absolute Error - sai số tuyệt đối trung bình, 
RMSE (Root Mean Square Error - sai số quân phương) và CORR (Correlation 
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Coeficient - hệ số tương quan) (chương 2). Kết quả tính toán được dẫn ra trong các 
bảng 5.1-5.4 tương ứng với T2m, Tx, Tm và R. 

Từ bảng 5.1 có thể nhận thấy rằng, khi chưa hiệu chỉnh (CTL) cả ba mô 
hình RegCM, clWRF và MM5CL đều cho giá trị ME âm với trị số tuyệt đối 
nằm trong khoảng 3-4oC, thể hiện các mô hình đều dự báo thiên thấp với sai 
số khá lớn. Trị số tuyệt đối của ME và MAE hầu như tương đương nhau. Sai 
khác giữa MAE và RMSE cũng không quá lớn, hầu như nhỏ hơn 1oC, chứng 
tỏ biến động sai số không nhiều. Hệ số tương quan giữa T2m dự báo và quan 
trắc của RegCM khá cao, gần 0.9, thấp hơn một chút là của MM5CL, và kém 
nhất là của clWRF, chỉ khoảng 0.5-0.6. Điều thú vị là hầu như sai số và hệ số 
tương quan không biến đổi theo hạn dự báo. 

Bảng 5.1: Các chỉ số thống kê đánh giá dự báo T2m của mô hình RegCM, clWRF, 
MM5 với các hạn dự báo từ 01 đến 06 tháng trong các trường hợp chưa hiệu chỉnh 

(CTL), hiệu chỉnh bias (BAS), hiệu chỉnh liên tiếp (SUC) và hiệu chỉnh Kalman 
Filter (KF). ME là sai số trung bình, MAE - sai số tuyệt đối trung bình, RMSE - sai 

số quân phương và CORR - hệ số tương quan 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Phương pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 

Le
ad

 =
1 

ME -3.42 -1.08 0.14 -0.15 -1.82 -0.76 0.10 0.64 -3.13 0.11 0.56 0.10 
MAE 3.58 1.37 1.05 1.54 3.64 1.12 0.96 1.85 3.29 4.30 2.68 1.49 

RMSE 4.12 1.68 1.36 2.12 4.70 1.47 1.21 2.49 3.92 5.55 3.52 1.97 
CORR 0.88 0.96 0.95 0.87 0.57 0.96 0.96 0.81 0.89 0.82 0.63 0.87 

Le
ad

 =
2 

ME -3.52 -1.15 0.01 -0.57 -1.88 -0.84 -0.02 0.52 -3.42 -0.09 0.06 -0.07 
MAE 3.69 1.58 1.24 1.96 3.57 1.19 1.16 2.40 3.57 3.65 3.86 1.92 

RMSE 4.17 1.86 1.54 3.62 4.58 1.50 1.46 3.27 4.02 4.62 4.84 2.59 
CORR 0.88 0.95 0.94 0.76 0.54 0.96 0.94 0.71 0.88 0.85 0.49 0.82 

Le
ad

 =
3 

ME -3.54 -1.10 0.06 0.69 -1.90 -0.82 0.01 1.02 -3.63 -0.57 -0.68 0.94 

MAE 3.70 1.55 1.38 1.39 3.57 1.20 1.22 1.94 3.78 3.17 5.25 1.98 
RMSE 4.13 1.82 1.69 1.83 4.55 1.51 1.51 2.62 4.22 4.15 6.48 2.75 
CORR 0.87 0.94 0.92 0.91 0.52 0.95 0.94 0.81 0.84 0.85 0.45 0.80 

Le
ad

 =
4 

ME -3.61 -1.09 0.13 0.72 -1.92 -0.80 0.05 1.16 -3.68 -1.10 -1.47 1.03 

MAE 3.77 1.39 1.32 1.45 3.61 1.14 1.34 2.16 3.84 3.23 6.55 2.16 
RMSE 4.20 1.72 2.16 1.86 4.63 1.46 2.24 2.85 4.32 4.43 8.08 2.95 
CORR 0.86 0.94 0.88 0.92 0.52 0.95 0.88 0.77 0.82 0.83 0.52 0.74 

Le
ad

 =
5 

ME -3.70 -1.06 0.16 0.24 -1.82 -0.66 0.17 0.87 -3.47 -1.47 -2.15 0.20 

MAE 3.84 1.30 1.20 1.35 3.50 0.99 1.28 1.94 3.79 3.47 7.41 2.46 
RMSE 4.21 1.57 2.01 1.87 4.46 1.27 2.08 2.55 4.29 4.66 9.16 3.29 
CORR 0.88 0.96 0.89 0.88 0.53 0.96 0.89 0.79 0.76 0.78 0.59 0.59 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.74 -1.04 0.27 0.26 -2.01 -0.83 0.05 0.68 -3.52 -1.77 -2.33 -0.09 
MAE 3.89 1.35 1.36 1.18 3.66 1.15 1.27 1.81 3.86 3.91 7.66 2.75 

RMSE 4.31 1.66 2.30 1.49 4.72 1.55 2.17 2.47 4.40 5.14 9.68 3.53 
CORR 0.86 0.95 0.84 0.89 0.52 0.95 0.88 0.76 0.74 0.75 0.66 0.36 

Nhìn chung việc hiệu chỉnh đã làm giảm đáng kể sai số dự báo T2m của các 
mô hình. Đối với mô hình RegCM, sai số dự báo MAE sau hiệu chỉnh đã giảm từ 
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khoảng 4oC xuống dưới 2oC, trong đó ME của hiệu chỉnh SUC chỉ còn khoảng 0.1-
0.3oC, MAE dao động trong khoảng 1-1.4oC. Sai số MAE của hiệu chỉnh KF tuy 
cũng nhỏ nhưng vẫn cao hơn so với SUC (giá trị khoảng 1.5oC). Hiệu chỉnh BAS 
cũng làm giảm sai số dự báo xuống còn khoảng 1.5oC nhưng xu thế thiên âm vẫn 
tồn tại (ME ~ -1oC).  

Việc hiệu chỉnh sai số đã cải thiện chất lượng dự báo T2m đáng kể nhất cho 
mô hình clWRF. Hệ số tương quan đã tăng từ khoảng 0.5-0.6 trước khi hiệu chỉnh 
lên đến khoảng 0.9-0.95 trong trường hợp hiệu chỉnh BAS và SUC, khoảng 0.75-
0.80 đối với KF. Giá trị sai số MAE của clWRF sau hiệu chỉnh BAS và SUC về cơ 
bản tương đương với MAE của RegCM, thậm chí còn thấp hơn. Ở đây sai số cũng 
biến đổi không đáng kể theo hạn dự báo, Chẳng hạn, với hạn dự báo 1 tháng, sai số 
MAE giảm từ 3.6oC xuống còn 1.0oC sau khi hiệu chỉnh SUC, trong khi với hạn dự 
báo 6 tháng, MAE giảm từ 3.6oC xuống 1.3oC.  

Đối với mô hình MM5CL, hiệu chỉnh KF lại cho kết quả dự báo T2m tốt hơn 
so với BAS và SUC. Sau khi hiệu chỉnh SUC, giá trị sai số MAE chỉ giảm ở hạn dự 
báo 1 tháng (từ 3.3oC xuống 2.7oC) còn ở các hạn dự báo khác lại tăng mạnh từ 
khoảng gần 4oC lên đến sai số khoảng 7oC. Nhìn chung, sau hiệu chỉnh KF sai số 
MAE của MM5CL đã giảm từ 3-4oC xuống còn 1.5-2.8oC và có dấu hiệu tăng theo 
hạn dự báo. 

Để xem xét sự biến động của sai số theo các vùng khí hậu, bảng 5.1b đã dẫn ra 
các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của sai số MAE dự báo T2m đối với tất cả các hạn 
dự báo của từng mô hình. 

Bảng 5.2: Trị số nhỏ nhất (dòng trên) và lớn nhất (dòng dưới) của sai số tuyệt đối 
trung bình (MAE) dự báo T2m theo các vùng khí hậu 

MAE 
RegCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF 

B1 
4.7 1.5 1.3 1.1 2.7 1.1 0.9 1.6 4.9 4.6 3.4 1.1 

4.9 2.2 1.9 2.2 2.9 1.3 1.8 2.0 5.3 5.8 10.7 1.7 

B2 
3.6 1.2 1.3 0.9 3.1 0.8 1.1 2.7 3.0 4.3 3.5 1.5 

3.8 1.7 1.7 2.1 3.4 1.1 1.3 3.4 3.5 5.9 10.6 2.6 

B3 
3.0 1.2 1.1 1.6 3.1 1.1 1.0 1.8 3.0 4.1 3.5 1.9 

3.5 1.6 1.7 2.8 3.4 1.4 1.3 3.2 4.2 5.6 9.9 3.8 

B4 
3.6 1.3 1.1 1.4 3.8 1.1 1.0 1.2 3.4 3.2 2.7 1.7 

4.0 1.7 1.3 2.2 4.1 1.4 1.4 2.4 4.3 4.3 7.6 4.0 

N1 4.2 1.3 0.7 0.9 2.7 0.8 0.7 1.5 3.6 1.4 1.4 1.3 
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MAE 
RegCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF 

4.5 1.4 1.1 1.1 2.8 1.0 1.0 2.1 3.8 2.3 3.8 2.3 

N2 
3.1 1.3 0.7 0.7 5.0 0.9 0.9 1.2 2.4 1.6 1.5 0.9 

3.3 1.6 0.9 1.2 5.5 1.1 1.3 1.6 2.8 2.2 3.6 1.8 

N3 
3.1 1.0 0.6 1.0 4.8 1.0 0.9 1.1 2.8 1.2 1.2 1.0 

3.5 1.3 0.9 1.2 5.7 1.3 1.1 1.6 3.1 1.6 2.9 1.4 

 
Qua đó nhận thấy, trước khi hiệu chỉnh (CTL) sai số của các mô hình nói 

chung không biến động nhiều theo hạn dự báo. Trong khi RegCM và MM5CL cho 
sai số giảm dần từ Bắc vào Nam (B1 đến N3) thì clWRF lại có sai số MAE tăng dần 
từ Bắc vào Nam. Sau khi thực hiện hiệu chỉnh BAS và SUC các mô hình RegCM 
và clWRF đều có sai số dự báo MAE khá ổn định và không có sự khác biệt lớn giữa 
các vùng khí hậu. Tuy nhiên, sai số của MM5CL sau hiệu chỉnh BAS và SUC lại 
biến động khá lớn giữa các vùng và hạn dự báo. Dự báo T2m của MM5CL chỉ tốt 
hơn đối với các vùng khí hậu phía Nam (N1-N3). Sau hiệu chỉnh KF kết quả dự báo 
của MM5CL có xu hướng tốt hơn song giá trị sai số vẫn còn lớn đối với các vùng 
B2-B4, N1. 

Đối với dự báo Tx (bảng 5.3), trước khi hiệu chỉnh cả ba mô hình đều có ME 
âm với giá trị trung bình cho tất cả các hạn dự báo tương ứng của các mô hình 
RegCM, clWRF và MM5CL là -2.9, -2.3 và -3.5oC. Sai số MAE của RegCM nhỏ 
nhất, trung bình bằng 3.3oC so với 4 oC của clWRF và MM5CL. Hiệu chỉnh BAS đã 
làm giảm sai số dự báo Tx và làm tăng hệ số tương quan đáng kể, đặc biệt đối với 
mô hình clWRF. Sai số ME trong trường hợp này vẫn còn âm nhưng MAE trung 
bình giảm xuống còn 1.6, 1.3 và 1.9 oC tương ứng với RegCM, clWRF và MM5CL. 
Sai số sau khi hiệu chỉnh SUC tương đương với BAS nhưng hầu như đã khử được 
xu hướng thiên âm của ME. Sai số dự báo sau khi hiệu chỉnh KF mặc dù đã giảm 
đáng kể so với trường hợp CTL nhưng đồng thời cũng làm giảm hệ số tương quan 
giữa dự báo và quan trắc, nhất là đối với clWRF và MM5CL. Hiệu chỉnh KF cũng 
cho sai số MAE của cả ba mô hình lớn hơn so với hiệu chỉnh BAS và SUC. 

Một cách tương đối, hạn dự báo 1 tháng dường như cho kết quả tốt hơn cả. 
Các giá trị sai số dự báo MAE đối với trường hợp hiệu chỉnh SUC của các mô hình 
RegCM, clWRF, MM5CL tương ứng là 1.5, 1.3, 1.5oC. Các chỉ số đánh giá nói 
chung ít biến đổi theo hạn dự báo. Biến thiên của MAE theo hạn dự báo của các mô 
hình RegCM, clWRF và MM5CL khi chưa hiệu chỉnh (CTL) tương ứng là 3.3-
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3.4oC, 3.9-4.1oC và 3.6-4.2oC; sau hiệu chỉnh BAS là 1.6-1.8 oC, 1.2-1.4 oC và 1.7-
2.3 oC. Xét một cách tổng thể, sai số của hiệu chỉnh BAS và SUC gần tương tự nhau 
và nhỏ hơn sai số của hiệu chỉnh KF. 

Biến động của sai số MAE của dự báo Tx giữa các vùng khí hậu trược khi 
hiệu chỉnh về cơ bản tương tự như đối với sai số dự báo T2m (bảng 5.4). Tuy nhiên, 
sau khi hiệu chỉnh, mặc dù MAE đối với Tx lớn hơn đối với T2m nhưng lại không 
có sự khác biệt lớn giữa các vùng. Trừ trường hợp mô hình RegCM dự báo cho 
vùng B1, hầu như sau hiệu chỉnh BAS và SUC sai số MAE của RegCM và clWRF 
đều có trị số khá nhỏ, hầu hết nằm trong khoảng 1.0-1.5oC. Sau khi hiệu chỉnh, các 
vùng khí hậu phía Nam sai số của ba mô hình tương đương nhau, còn đối với các 
vùng khí hậu phía Bắc, sai số của clWRF là nhỏ nhất. 

 

Bảng 5.3: Tương tự bảng 5.1 nhưng đối với Tx 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Phương pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 

Le
ad

 =
1 

ME -2.85 -1.17 0.07 -0.32 -2.39 -0.72 0.05 0.74 -3.12 -1.14 0.10 0.38 

MAE 3.34 1.59 1.54 2.12 4.13 1.32 1.31 2.94 3.57 1.83 1.51 2.45 

RMSE 4.10 2.06 1.96 3.01 5.18 1.77 1.65 4.07 4.25 2.27 1.84 3.66 

CORR 0.84 0.94 0.91 0.80 0.55 0.95 0.94 0.61 0.81 0.94 0.94 0.70 

Le
ad

 =
2 

ME -2.87 -1.22 -0.04 -0.61 -2.40 -0.72 0.04 0.61 -3.63 -1.53 -0.37 -0.01 

MAE 3.37 1.72 1.76 2.51 4.01 1.26 1.53 3.47 3.90 2.09 1.61 2.72 

RMSE 4.03 2.15 2.17 4.79 4.98 1.68 1.96 4.70 4.50 2.65 2.05 3.80 

CORR 0.82 0.92 0.89 0.69 0.52 0.94 0.91 0.55 0.80 0.90 0.92 0.71 

Le
ad

 =
3 

ME -2.86 -1.09 0.11 0.78 -2.34 -0.59 0.25 1.20 -3.82 -1.54 -0.39 1.10 

MAE 3.26 1.77 1.78 1.85 3.99 1.39 1.74 2.99 4.17 2.26 1.72 2.53 

RMSE 3.95 2.14 2.30 2.46 4.90 1.78 2.16 4.04 4.75 2.78 2.20 3.51 

CORR 0.81 0.90 0.87 0.87 0.50 0.92 0.89 0.63 0.75 0.85 0.89 0.73 

Le
ad

 =
4 

ME -2.77 -0.90 0.40 0.68 -2.33 -0.53 0.29 1.24 -3.80 -1.41 -0.29 0.75 

MAE 3.28 1.68 1.94 2.04 4.02 1.31 1.74 3.31 4.22 1.91 1.60 2.80 

RMSE 3.94 2.13 2.47 2.56 4.98 1.67 2.25 4.54 4.84 2.37 2.07 3.80 

CORR 0.80 0.89 0.86 0.85 0.50 0.93 0.88 0.53 0.71 0.89 0.91 0.60 

Le
ad

 =
5 

ME -2.91 -0.85 0.45 0.17 -2.20 -0.35 0.46 1.18 -3.27 -0.80 0.27 -0.24 

MAE 3.31 1.55 2.00 1.97 3.88 1.17 1.70 3.16 4.05 1.73 1.76 3.46 

RMSE 3.90 1.93 2.43 2.80 4.81 1.54 2.13 4.21 4.67 2.19 2.31 4.54 

CORR 0.82 0.91 0.85 0.79 0.50 0.94 0.89 0.56 0.64 0.88 0.86 0.41 

Le
ad

 =
 6

 ME -2.90 -0.73 0.67 0.42 -2.38 -0.53 0.35 0.88 -3.42 -0.95 0.29 0.14 

MAE 3.42 1.57 2.11 1.63 4.04 1.35 1.66 3.16 4.22 1.85 2.19 3.63 

RMSE 4.06 1.96 2.78 2.14 5.06 1.74 2.13 4.90 4.90 2.42 2.81 4.53 

CORR 0.80 0.91 0.79 0.82 0.51 0.93 0.89 0.43 0.60 0.85 0.78 0.20 
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Bảng 5.4: Tương tự bảng 5.2 nhưng cho Tx 

MAE 
RegCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF 

B1 
4.2 2.2 2.0 1.7 3.1 1.4 1.3 2.6 5.5 2.1 1.5 1.9 

5.0 2.9 3.1 2.6 3.5 1.6 2.1 3.0 5.9 2.5 2.4 2.6 

B2 
2.8 1.5 1.8 1.1 4.2 1.1 1.4 4.6 2.6 1.9 1.7 2.3 

3.0 1.8 2.5 2.8 4.3 1.3 1.8 5.3 3.7 2.7 2.6 3.5 

B3 
1.8 1.4 1.6 1.8 3.1 1.3 1.3 2.9 2.2 2.0 1.7 2.9 

2.2 1.7 2.4 3.8 3.4 1.7 1.9 4.3 3.9 2.9 2.7 4.9 

B4 
3.8 1.6 1.6 2.0 3.7 1.2 1.5 2.2 4.6 1.8 1.6 2.7 

4.1 2.1 1.9 2.8 4.1 1.5 2.0 3.1 5.5 2.5 2.2 5.3 

N1 
3.9 1.1 1.2 1.0 3.8 1.0 1.0 2.7 3.9 1.1 1.2 1.7 

4.2 1.4 1.5 1.4 4.1 1.2 1.3 3.4 4.5 1.5 1.3 3.5 

N2 
4.0 1.5 1.3 1.5 5.2 1.0 1.3 2.0 3.4 1.4 1.1 1.5 

4.4 2.0 1.8 1.9 6.0 1.3 1.9 2.9 4.3 1.7 1.7 2.1 

N3 
2.2 0.8 0.8 1.2 4.7 1.0 1.1 1.5 2.6 1.0 0.9 1.2 

2.4 1.1 1.2 1.7 5.9 1.2 1.5 2.1 2.9 1.5 1.7 1.6 

Sai số dự báo Tm trước khi hiệu chỉnh của các mô hình nói chung khá lớn 
(bảng 5.5). Trị số tuyệt đối của ME của RegCM và MM5CL lớn hơn nhiều so với 
của clWRF (-3.6 ÷ -4.7oC so với -2.3 ÷ -2.6oC), MAE của các mô hình dao động 
trong khoảng 3.7 - 4.7oC. Sau khi thực hiện các phép hiệu chỉnh, sai số dự báo Tm 
của các mô hình đã giảm một cách khá ấn tương với MAE chỉ còn khoảng 1.5oC. 
Điều đặc biệt là sai số được cải thiện khá đồng đều, không có sự chênh lệch lớn 
giữa ba trường hợp hiệu chỉnh. Ví dụ, mô hình RegCM, hạn dự báo 05 tháng sai số 
MAE lần lượt là 1.3, 1.2 và 1.2 oC tương ứng với các hiệu chỉnh BAS, SUC, KF. 
Biến thiên của sai số theo hạn dự báo cũng không lớn. Chẳng hạn, với mô hình 
RegCM, phạm vi biến thiên của MAE giữa các hạn dự báo tương ứng với các 
phương pháp hiệu chỉnh BAS, SUC và KF lần lượt là 1.3-1.5 oC, 1.0-1.3 oC và 1.1-
1.7 oC. Các giá trị tương ứng đối với mô hình clWRF là 1.3-1.5 oC, 0.9-1.5 oC và 
1.3-1.9 oC; còn đối với MM5CL là 1.7-2.1 oC, 1.3-1.9 oC và 1.3-2.3 oC. Hệ số tương 
quan cũng được duy trì khá cao trong hầu hết các trường hợp hiệu chỉnh (khoảng 
0.9).  
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Trước khi hiệu chỉnh, phân bố không gian của sai số MAE dự báo Tm của các 
mô hình về cơ bản tương tự như đối với dự báo T2m và Tx (bảng 5.6), tức là MAE 
của các mô hình RegCM và MM5CL lớn nhất ở các vùng B1, B2 và giảm dần đến 
các vùng khí hậu phía Nam (N2, N3), còn mô hình clWRF thì ngược lại. Hơn nữa 
trị số của MAE cũng khá lớn, chủ yếu nằm trong khoảng 4-6oC. Sau khi hiệu chỉnh 
sự khác biệt của sai số MAE dự báo Tm giữa các vùng khí hậu hầu như không đáng 
kể, mặc dù vẫn có thể nhận thấy các vùng khí hậu phía Nam có MAE nhỏ hơn một 
ít so với các vùng phía Bắc. Chẳng hạn, MAE sau khi hiệu chỉnh SUC của mô hình 
RegCM đối với vùng N3 lớn nhất cũng chỉ 0.9oC và nhỏ nhất là 0.7oC cho tất cả các 
hạn dự báo, trong khi các vùng B1-B4 các giá trị tương ứng sẽ là 1.6oC và 0.9oC. 

Tóm lại, đối với các biến nhiệt độ, việc hiệu chỉnh đã làm giảm sai số dự báo 
một cách đáng kể, đồng thời khắc phục được xu thế dự báo thiên âm. Về cơ bản sai 
số hầu như không phụ thuộc vào hạn dự báo. Sai số MAE của cả T2m, Tx và Tm 
nói chung dao động trong khoảng 1.0-2.0oC, trung bình vào khoảng dưới 1.5oC và 
rất ít trường hợp vượt quá 2.0 oC. Trước khi hiệu chỉnh, các mô hình RegCM và 
MM5CL có sai số dự báo nhiệt độ MAE tăng dần từ Bắc vào Nam, và trong nhiều 
trường hợp sai số cũng tăng theo hạn dự báo. Sau khi hiệu chỉnh, sai số của các mô 
hình nói chung không có sự khác biệt lớn giữa các vùng khí hậu và biến đổi không 
đáng kể theo hạn dự báo. Hiệu chỉnh bằng phương pháp SUC dường như cho kết 
quả dự báo tốt nhất và sai số ít biến động nhất. Sai số của mô hình RegCM trước và 
sau hiệu chỉnh khá ổn định, trong khi clWRF dường như cho kết quả tốt hơn trong 
một số trường hợp sau hiệu chỉnh. Còn sai số của mô hình MM5CL sau hiệu chỉnh 
có sự khác biệt đáng kể đối với dự báo T2m, Tx và Tm. 

Bảng 5.5: Tương tự bảng 5.1 nhưng đối với Tm 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Phương pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 

Le
ad

 =
1 

ME -4.16 -0.94 0.16 -0.13 -2.32 -0.94 0.11 0.72 -3.60 -1.20 0.27 0.20 
MAE 4.23 1.35 0.96 1.45 4.02 1.30 0.92 1.50 3.72 2.04 1.27 1.27 

RMSE 4.84 1.67 1.32 1.99 5.15 1.67 1.17 2.06 4.53 2.63 1.64 1.55 
CORR 0.87 0.96 0.95 0.87 0.55 0.95 0.96 0.87 0.88 0.95 0.93 0.91 

Le
ad

 =
2 

ME -4.32 -1.09 -0.02 -0.29 -2.45 -1.10 -0.10 0.77 -3.76 -1.26 0.10 -0.07 
MAE 4.39 1.54 1.06 1.68 4.04 1.54 1.24 1.86 3.89 2.10 1.35 1.64 

RMSE 4.99 1.86 1.34 2.74 5.18 1.87 1.57 2.53 4.57 2.80 2.42 2.04 

CORR 0.86 0.95 0.96 0.81 0.52 0.94 0.93 0.81 0.86 0.91 0.87 0.87 

Le
ad

 =
3 

ME -4.36 -1.05 0.01 0.69 -2.57 -1.18 -0.18 0.91 -4.01 -1.39 -0.20 0.58 
MAE 4.43 1.49 1.34 1.40 4.10 1.48 1.28 1.61 4.15 1.93 1.59 1.86 

RMSE 4.99 1.83 2.05 1.80 5.22 1.86 2.08 2.29 4.75 2.63 2.36 2.44 

CORR 0.85 0.94 0.89 0.91 0.50 0.94 0.89 0.85 0.81 0.88 0.89 0.82 

Le
ad

 =
4 ME -4.54 -1.16 -0.14 0.80 -2.58 -1.16 -0.21 1.14 -4.10 -1.39 -0.28 1.16 

MAE 4.59 1.41 1.16 1.32 4.09 1.44 1.38 1.69 4.24 1.76 1.79 2.19 
RMSE 5.14 1.75 1.88 1.72 5.25 1.82 2.13 2.35 4.81 2.30 2.93 2.85 
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Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Phương pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
CORR 0.85 0.95 0.92 0.93 0.50 0.94 0.90 0.85 0.80 0.90 0.87 0.76 

Le
ad

 =
5 

ME -4.58 -1.10 -0.11 0.41 -2.47 -1.03 -0.05 0.68 -4.17 -1.43 -0.30 0.57 
MAE 4.61 1.25 1.16 1.22 3.95 1.29 1.46 1.30 4.35 1.79 1.85 2.13 

RMSE 5.12 1.55 1.87 1.62 5.03 1.61 2.54 1.71 4.90 2.18 3.39 2.83 
CORR 0.86 0.96 0.92 0.91 0.51 0.95 0.86 0.91 0.76 0.90 0.81 0.68 

Le
ad

 =
 6

 ME -4.66 -1.15 -0.05 0.10 -2.64 -1.18 -0.19 0.61 -4.16 -1.44 -0.21 -0.18 
MAE 4.70 1.30 1.11 1.14 4.12 1.42 1.39 1.31 4.35 1.71 1.60 2.29 

RMSE 5.24 1.66 1.82 1.45 5.28 1.86 2.10 1.83 4.88 1.99 3.28 2.96 
CORR 0.85 0.96 0.91 0.90 0.50 0.94 0.90 0.88 0.76 0.93 0.78 0.54 
 

Bảng 5.6: Tương tự bảng 5.2 nhưng cho Tm 

MAE 
RegCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF CTL BAS SUC KF 

B1 
5.4 1.8 1.1 1.5 3.3 1.4 0.9 1.1 5.3 2.0 1.3 1.2 

6.0 2.1 1.6 2.0 3.5 1.6 1.9 1.6 6.0 2.2 1.9 2.2 

B2 
4.5 1.2 1.1 0.9 2.7 1.1 1.0 1.8 4.0 1.9 1.2 1.0 

5.1 1.7 1.5 1.8 3.0 1.4 1.5 2.5 4.6 2.3 1.8 2.1 

B3 
4.4 1.3 0.9 1.6 3.9 1.3 1.0 1.4 4.3 2.0 1.3 1.4 

5.1 1.8 1.5 2.3 4.2 1.7 1.4 2.6 5.2 2.6 1.9 3.3 

B4 
4.0 1.2 1.0 1.0 4.7 1.5 1.0 1.0 3.3 1.6 1.3 1.3 

4.4 1.6 1.3 1.6 5.0 1.8 1.5 1.9 4.2 2.2 1.9 3.1 

N1 
4.5 1.1 0.7 0.8 2.7 0.9 0.7 1.1 3.5 1.4 1.0 1.1 

4.8 1.2 1.2 1.0 2.8 1.1 1.1 1.3 4.0 1.7 1.7 2.0 

N2 
2.6 1.0 0.7 0.9 4.9 1.2 0.8 1.0 2.1 1.3 0.9 1.0 

2.7 1.1 1.2 1.3 5.3 1.5 1.4 1.1 2.4 1.6 1.9 2.6 

N3 
4.1 1.0 0.7 1.0 6.0 1.4 0.8 1.0 3.2 1.1 0.7 0.9 

4.6 1.3 0.9 1.4 6.5 1.8 1.3 1.3 3.6 1.4 1.4 1.9 

Các chỉ số đánh giá sai số dự báo tổng lượng mưa tháng (R) trong trường hợp 
chưa hiệu chỉnh được cho trong bảng 5.7. Có thể nhận thấy sai số dự báo R của cả 
ba mô hình đều khá lớn. Về tổng thể, RegCM cho dự báo thiên âm (ME<0 với trị số 
tuyệt đối nằm trong khoảng 40-70mm), clWRF cho dự báo thiên dương với ME 
biến thiên từ khoảng 100-150mm, còn MM5CL cho dự báo thiên âm ở hạn dự báo 
1-2 tháng, sau đó tăng dần đến gần 200mm. Trị số của MAE của RegCM, clWRF 
và MM5CL tương ứng nằm trong khoảng 100-140mm, 220-250mm và 100-350mm, 
và tăng dần theo hạn dự báo, nhất là đối với mô hình MM5CL. Nhìn chung, RegCM 
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cho dự báo R với sai số nhỏ nhất và khá ổn định theo hạn dự báo, trong khi clWRF 
cho dự báo thiên cao quá lớn, còn MM5CL có sai số biến động khá mạnh theo hạn 
dự báo. 

Hệ số tương quan trong trường hợp của RegCM cũng tốt hơn nhiều, với giá trị 
biến thiên trong khoảng 0.34-0.44, trong khi mô hình clWRF có hệ số tương quan 
chỉ dao động xung quanh 0.1, còn MM5CL có hệ số tương quan giảm dần thậm chí 
nhận giá trị âm. Nhìn chung, khó có thể nói về độ chính xác trong dự báo R của các 
mô hình. Sự ổn định của sai số cộng với hệ số tương quan khá cao của mô hình 
RegCM có thể hy vọng về một phương pháp hiệu chỉnh nào đó áp dụng cho mô 
hình này. 

Bảng 5.7: Các chỉ số đánh giá kết quả dự báo lượng mưa tháng (R) của mô hình 
RegCM, clWRF, MM5CL với các hạn dự báo từ 01 đến 06 tháng trong các trường 
hợp chưa hiệu chỉnh (CTL). ME (Mean Error) là sai số trung bình, MAE (Mean 

Absolute Error) là sai số tuyệt đối trung bình, RMSE (Root Mean Square Error) là 
sai số căn quân phương và CORR (Correlation Coeficient) là hệ số tương quan. 

Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 ME -10.48 153.80 -59.76 

MAE 105.21 227.40 105.98 
RMSE 177.92 342.79 193.98 
CORR 0.44 0.16 0.31 

Le
ad

 =
2 ME -19.36 151.85 -2.13 

MAE 116.99 237.38 135.08 
RMSE 193.77 355.90 218.15 
CORR 0.35 0.19 0.26 

Le
ad

 =
3 ME -31.72 102.25 48.17 

MAE 121.76 220.08 173.77 
RMSE 198.49 341.87 271.09 
CORR 0.42 0.13 0.25 

Le
ad

 =
4 ME -54.24 98.21 103.19 

MAE 138.06 222.67 229.67 
RMSE 224.90 339.12 338.40 
CORR 0.35 0.12 0.16 

Le
ad

 =
5 ME -51.38 125.56 155.63 

MAE 134.06 249.01 288.80 
RMSE 232.31 371.72 418.19 
CORR 0.39 0.08 0.04 

Le
ad

= 
6 ME -68.42 106.86 199.47 

MAE 141.96 245.80 342.30 
RMSE 246.14 378.56 475.87 
CORR 0.34 0.07 -0.09 

Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và hệ số 
tương quan (CORR) trong tất cả các hạn dự báo của các mô hình được dẫn ra trong 
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bảng 5.8. Có thể nhận thấy rằng hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc của mô 
hình RegCM lớn hơn so với hai mô hình clWRF và MM5CL trên hầu hết các vùng 
khí hậu. Trừ mô hình MM5CL trong đó tương quan giữa dự báo và quan trắc trong 
nhiều trường hợp là âm, và điều đó là không hợp lý, nói chung RegCM cho dự báo 
mưa khả dĩ hơn cả về độ lớn sai số (MAE) và hệ số tương quan. Ở mức độ nhất 
định có thể nói RegCM cho dự báo mưa tốt hơn trên các vùng B1, B2, B3, B4 và 
N2, kém hơn ở N1 và N3. Mặc dù vậy, những nhận xét ở đây có lẽ chưa đủ cơ sở. 
Trên thực tế việc đánh giá dự báo mưa không đơn thuần chỉ xét quan hệ tương quan 
và sai số MAE của tổng lượng mưa. Đây là một hạn chế mà đề tài chưa thể giải 
quyết được. 

Bảng 5.8: Trị số nhỏ nhất (dòng trên) và lớn nhất (dòng dưới) của sai số tuyệt đối 
trung bình (MAE) và hệ số tương quan (CORR) dự báo R theo các vùng khí hậu 
Mô hình RegCM clWRF MM5CL 

Vùng KH MAE CORR MAE CORR MAE CORR 

B1 
81.7 0.58 129.6 0.13 89.0 -0.32 

102.6 0.71 174.5 0.42 227.4 0.63 

B2 
91.7 0.51 251.5 0.15 112.8 -0.16 

131.3 0.62 268.1 0.29 195.1 0.58 

B3 
84.9 0.47 159.3 0.06 104.0 -0.45 

130.9 0.66 207.6 0.36 247.9 0.51 

B4 
110.2 0.31 179.4 0.14 95.1 0.00 

144.6 0.58 199.5 0.25 381.4 0.38 

N1 
133.4 0.29 376.9 -0.05 78.7 0.09 

152.6 0.46 412.0 0.04 325.2 0.32 

N2 
81.0 0.33 185.0 0.29 92.1 -0.27 

125.6 0.67 197.9 0.41 539.1 0.65 

N3 
91.6 0.16 154.2 0.20 83.7 -0.25 

100.6 0.37 223.8 0.26 624.6 0.52 

5.8. Đánh giá dự báo pha 

Ở đây, sẽ trình bày kỹ năng dự báo của các mô hình thông qua chỉ số PC được 
định nghĩa là tỷ số giữa số lần dự báo đúng trên tổng số lần dự báo. Thực chất PC 
mới chỉ phản ánh độ chính xác của dự báo pha chứ chưa so sánh với dự báo chuẩn 
nào đó nên thuật ngữ “kỹ năng” ở đây là chưa chính xác. Số lần dự báo đúng là số 
trường hợp mà mô hình dự báo được pha quan trắc tương ứng, còn tổng số lần dự 
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báo là 64 trạm. Chỉ số PC được tính cho các hạn dự báo khác nhau (từ 01 đến 06 
tháng) và cho tất cả các tháng được dự báo (từ 02/2012 đến 11/2013). Kết quả đánh 
giá dự báo pha được chỉ ra cho các biến: nhiệt độ trung bình tháng (T2m), nhiệt độ 
cực đại trung bình tháng (Tx), nhiệt độ cực tiểu trung bình tháng (Tm) và tổng 
lượng mưa tháng (R). Như vậy, PC biểu thị tỷ số giữa số trạm dự báo đúng pha trên 
tổng số 64 trạm được dự báo, phụ thuộc vào hạn dự báo, tháng được dự báo và biến 
được dự báo.  

Trên các hình 5.42-5.48 (và Phụ lục) biểu diễn giá trị của PC cho từng mô 
hình và từng yếu tố xác định pha, cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh (CTL), hiệu 
chỉnh bias (BAS) và hiệu chỉnh liên tiếp (SUC). Trục tung trong các hình thể hiện 
hạn dự báo còn trục hoành là các tháng được dự báo (từ 2/2012-12/2013). Do giá trị 
của PC biến thiên từ 0-1 nên thang màu ở đây được chọn đậm dần từ màu trắng đến 
màu đỏ, tương ứng PC tăng dần từ 0 đến 1. Ngoài ra, giá trị của PC cũng được hiển 
thị tương ứng với tháng được dự báo và hạn dự báo. 

Dễ dàng nhận thấy rằng, việc hiệu chỉnh (đặc biệt là hiệu chỉnh SUC) 
đã làm tăng độ chính xác dự báo pha T2m của mô hình RegCM một cách 
đáng kể (hình 5.42). Khi chưa hiệu chỉnh (CTL), trị số PC khá thấp, chỉ 
khoảng 0.1-0.3, trong hầu hết hạn dự báo và tháng được dự báo. PC có giá trị 
tương đối lớn ở một vài trường hợp (ví dụ tháng 02, 03, 08/2013) nhưng rất ít 
khi PC vượt quá 0.5 (tức 50% số trạm được dự báo đúng). Sau khi hiệu chỉnh 
BAS giá trị PC đã tăng đáng kể, lên đến 0.9-1.0. Những tháng được cải thiện 
tốt nhất (với PC xấp xỉ 1.0) là tháng 07, 08, 10, 11, 12/2012, tháng 02, 
08/2013. Các tháng còn lại, giá trị của PC cũng đạt 0.5-0.6. Việc hiệu chỉnh 
SUC đã nâng độ chính xác dự báo của RegCM lên cao hơn, với PC hầu hết 
xấp xỉ 1.0 (đặc biệt từ tháng 03/2012 đến tháng 05/2013). Giai đoạn từ tháng 
03 đến tháng 06 (của cả năm 2012, 2013) thể hiện rõ nhất sự cải thiện của 
SUC so với BAS. Giá trị PC được tăng từ khoảng 0.6 lên đến 0.9, tức có thêm 
khoảng 30% số trạm được dự báo đúng pha quan trắc. Mặc dù vậy, trong một 
số trường hợp việc hiệu chỉnh đã làm cho độ chính xác dự báo giảm đi, chẳng 
hạn tháng 09/2012, tháng 01, 07, 09, 10/2013. Điều đáng lưu ý là, độ chính 
xác PC của dự báo T2m dường như không phụ thuộc vào hạn dự báo, kể cả 
trước và sau khi hiệu chỉnh. 
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Hình 5.42: Tỷ lệ dự báo đúng của mô hình RegCM cho pha T2m với các hạn dự báo 

khác nhau (trục tung) và các tháng được dự báo từ 02/2012 đến 11/2013 (trục 
hoành) cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh bias - BAS và hiệu 

chỉnh liên tiếp - SUC. 
Đối với mô hình clWRF (hình 5.43), việc hiệu chỉnh (BAS và SUC) 

cũng đã làm tăng độ chính xác dự báo pha T2m ở hầu hết các hạn dự báo và 
tháng cần dự báo mặc dù không lớn khi so với mô hình RegCM. Trược khi 
hiệu chỉnh, PC của clWRF có phần đồng đều hơn so với RegCM. Giá trị PC 
trong trường hợp này phần lớn rơi vào khoảng 0.3-0.5, một số trường hợp dao 
động xung quanh 0.7 (ví dụ, tháng 02, 07/2013). Sau khi hiệu chỉnh BAS nói 
chung độ chính xác dự báo được nâng lên với PC đạt khoảng 0.5-0.7 ở hầu 
hết các tháng, cao nhất là dự báo cho mùa xuân năm 2013 (tháng 03, 04, 05) ở 
hạn dự báo 04 và 05 tháng. Độ chính xác dự báo được tăng thêm hơn nữa sau 
khi hiệu chỉnh SUC, đặc biệt từ tháng 02 đến tháng 05/2013. Ở các tháng từ 
03 đến 07/2012, PC đạt đến 0.94 ở một số hạn dự báo. Sự khác biệt của PC 
giữa các hạn dự báo cũng đã giảm đi nhiều sau khi hiệu chỉnh. 
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Độ chính xác dự báo pha T2m của mô hình MM5CL trước khi hiệu 
chỉnh nói chung cao hơn RegCM và clWRF với PC xấp xỉ 0.5 ở hầu hết hạn 
dự báo và tháng được dự báo (xem phụ lục). Sau khi hiệu chỉnh BAS độ 
chính xác dự báo được cải thiện rõ rệt trong hai giai đoạn: từ tháng 04 đến 
tháng 08/2012 và từ tháng 03 đến tháng 06/2013. Trong hai giai đoạn này, PC 
đạt khoảng 0.9 (cao nhất là 0.95). Hiệu chỉnh SUC dường như đã làm giảm độ 
chính xác dự báo của MM5CL ở các hạn dự báo từ 01 đến 03 tháng cho các 
tháng được dự báo vào đầu năm 2012. Trong trường hợp này giá trị PC giảm 
từ khoảng 0.9 sau khi hiệu chỉnh BAS xuống khoảng 0.7 sau khi hiệu chỉnh 
SUC (thậm chí có trường hợp giảm xuống đến 0.2-0.4). Tuy vậy, các tháng 
đầu năm 2013, hiệu chỉnh SUC vẫn làm tăng PC nhiều hơn so với BAS (PC 
lên đến 0.95-0.97). 

 
Hình 5.43: Tương tự hình 5.42 nhưng cho mô hình clWRF 

Đối với dự báo pha Tx của RegCM (hình 5.44), trước khi hiệu chỉnh độ chính 
xác dự báo PC vào khoảng 0.4-0.5, lớn nhất là 0.91 (tháng 02/2013 với hạn dự báo 
01 tháng) và nhỏ nhất là 0.11 (tháng 05 và 11/2012). Sau khi hiệu chỉnh BAS, độ 
chính xác dự báo các tháng 08, 10, 11/2012 và tháng 02/2013 tăng lên đến trên 0.9, 
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các trường hợp khác PC chỉ tăng cao hơn khoảng 0.1-0.2 so với trường hợp CTL. 
Một số trường hợp PC bị giảm đi nhưng không rõ quy luật. Sau khi hiệu chỉnh 
SUC, độ chính xác PC mặc dù được gia tăng một ít so với BAS nhưng không nhiều.  

Độ chính xác dự báo pha Tx của mô hình clWRF (hình 5.45) trong trường hợp 
chưa hiệu chỉnh dao động trong khoảng từ 0.13 đến 0.80, cao nhất vào tháng 
09/2012, 07/3013 cho tất cả các hạn dự báo. Việc hiệu chỉnh BAS và SUC đã làm 
tăng độ chính xác PC một cách đáng kể ở tất cả các hạn dự báo, và hiệu chỉnh SUC 
dường như cho kết quả tốt hơn BAS. Giá trị PC sau khi hiệu chỉnh BAS đối với các 
tháng 6-8/2012 vào khoảng 0.53-0.72. Hiệu chỉnh SUC đã làm tăng PC thêm 
khoảng 0.1. Độ chính xác PC cũng ít biến động theo hạn dự báo. 

 
Hình 5.44: Tỷ lệ dự báo đúng của mô hình RegCM cho dự báo pha Tx với các hạn 

dự báo khác nhau (trục tung) và các tháng cần dự báo từ tháng 02/2012 đến 
11/2013 (trục hoành) cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh BAS 

và hiệu chỉnh SUC. 
Cũng tương tự như RegCM và clWRF, sau khi hiệu chỉnh, dự báo pha Tx của 

mô hình MM5CL đã làm gia tăng độ chính xác PC đáng kể. Chênh lệch trước và 
sau hiệu chỉnh của PC vào khoảng 0.3, tức tăng thêm 30% số trạm được dự báo 
đúng. Chẳng hạn, tháng 10, 11/2012, PC tăng từ khoảng 0.6 lên đến hơn 0.9, xấp xỉ 
1.0. PC tăng cao sau khi hiệu chỉnh duy trì ở tất cả các hạn dự báo đối với các tháng 
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này. Các tháng đầu năm 2012 (từ tháng 4 đến tháng 7), PC tăng từ khoảng 0.45 lên 
đến 0.75. Điều này cũng có thể nhận thấy ở các tháng đầu năm 2013 (từ tháng 2 đến 
tháng 5). 

 
Hình 5.45: Tương tự hình 5.44 nhưng cho mô hình clWRF 

Từ hình 5.46 có thể thấy trước khi hiệu chỉnh độ chính xác dự báo pha Tm của 
mô hình RegCM rất thấp. Trừ một vài trường hợp, chẳng hạn tháng 07, 08/2013, 
hầu như giá trị của PC chỉ dao động xung quanh 0.2 (tức chỉ dự báo đúng được 
khoảng 20% số trạm). Sau khi tiến hành hiệu chỉnh giá trị PC đã tăng lên đến 0.90, 
với nhiều trường hợp bằng 1.0. Các tháng từ 03/2012 đến 05/2013, PC hầu hết nằm 
trong khoảng 0.95-0.97, ngoại trừ tháng 09/2012 có PC khoảng 0.7. Các tháng cuối 
năm 2013 (từ tháng 6 đến tháng 11) mặc dù chất lượng dự báo kém hơn, nhưng PC 
cũng đạt khoảng 0.6. Trị số của PC cũng hầu như ít biến động theo hạn dự báo. 
Chẳng hạn, tháng 10/2012, PC ở tất cả các hạn dự báo đều là 0.89. 

Mô hình clWRF khi chưa hiệu chỉnh cũng cho dự báo pha Tm rất kém (hình 
5.47). Trước khi hiệu chỉnh, PC dự báo của clWRF chỉ khoảng 0.2, với cực đại 
cũng chỉ 0.72. Sau khi hiệu chỉnh BAS và SUC, PC trung bình của clWRF tương 
ứng lên đến 0.6 và 0.7. Mặc dù độ chính xác PC ít thay đổi theo hạn dự báo nhưng 
lại chịu ảnh hưởng khá rõ của tháng được dự báo. Các tháng đầu năm (tháng 04 đến 
07/2012, tháng 01 đến 04/2013) có trị số PC cao hơn các tháng tiếp theo đó. Mô 
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hình MM5CL cũng cho độ chính xác dự báo tăng lên sau khi tiến hành hiệu chỉnh 
(phụ lục). Giá trị PC sau khi hiệu chỉnh SUC có thể lên đến 0.9 (tháng 4-8 năm 
2012). 

 
Hình 5.46: Tỷ lệ dự báo đúng của mô hình RegCM cho pha Tm với các hạn dự 

báo khác nhau (trục tung) và các tháng cần dự báo từ tháng 02/2012 đến 
11/2013 (trục hoành) cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh BAS 

và hiệu chỉnh SUC 
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Hình 5.47: Tương tự hình 5.52 nhưng cho mô hình clWRF 

 
Việc dự báo pha lượng mưa R được thực hiện từ sản phẩm dự báo trực tiếp 

của các mô hình, tức không tiến hành hiệu chỉnh. Có thể thấy mô hình MM5CL cho 
độ chính xác dự báo cao hơn so với hai mô hình còn lại. Mô hình RegCM dường 
như kém hơn so với clWRF (hình 5.48). PC trung bình của mô hình MM5CL vào 
khoảng 0.6 trong khi đối với clWRF và RegCM chỉ khoảng 0.5. Nhìn chung, phân 
bố của PC khá phức tạp và không có qui luật rõ ràng cả đối với hạn dự báo cũng 
như tháng được dự báo. 

Để có được bức tranh khái quát về kỹ năng dự báo pha nhiệt độ (T2m, Tx, 
Tm) của các mô hình, trong các bảng 5.9 - 5.11 đã dẫn ra kết quả tính các chỉ số 
thống kê phản ánh độ chính xác (PC), kỹ năng (HSS, PSS) của các mô hình trên cơ 
sở các tập số liệu dự báo 2 năm 2012-2013 từ tất cả các trạm theo từng hạn dự báo, 
không phân biệt tháng được dự báo. Qua đó có thể nói rằng, những nhận xét về độ 
chính xác đối với kết quả dự báo pha nhiệt độ trên đây của các mô hình nói chung 
không có gì thay đổi. 
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Hình 5.48: Tỷ lệ dự báo đúng cho pha lượng mưa tháng với các hạn dự báo khác 

nhau (trục tung) và các tháng cần dự báo từ tháng 02/2012 đến 11/2013 (trục 
hoành) cho các mô hình RegCM, clWRF, MM5CL (từ trên xuống dưới). 

Từ bảng 5.9 thấy rằng, đối với dự báo pha T2m, mô hình MM5CL hầu như có 
ưu thế vượt trội so với các mô hình RegCM và clWRF, nhất là sau khi hiệu chỉnh 
SUC. Trừ hạn dự báo 1 tháng, các hạn dự báo khác MM5CL đều có HSS nằm trong 
khoảng 0.10 - 0.15, PSS nằm trong khoảng 0.15 - 0.18, thậm chí lên đến 0.25. Đa số 
các trường hợp RegCM đều có HSS và PSS âm hoặc bằng 0, còn mô hình clWRF 
sau khi hiệu chỉnh SUC giá trị của HSS và PSS mặc dù dương như khá nhỏ về trị số 
tuyệt đối. 

Hầu như cả ba mô hình đều không có kỹ năng dự báo pha của Tx (bảng 5.10), 
còn đối với pha Tm, mô hình clWRF sau khi hiệu chỉnh SUC dường như kỹ năng 
đã được tăng lên một ít nhưng cũng không đáng kể (bảng 5.11). Tuy nhiên, việc dự 
báo pha lượng mưa của các mô hình dường như có khả quan hơn, thể hiện ở các trị 
số HSS và PSS ở hầu hết các hạn dự báo và của các mô hình đều dương (bảng 
5.12). Mặc dù việc phân tích chỉ số PC trên đây cho thấy dường như MM5CL cho 
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kết quả dự báo pha lượng mưa khả quan hơn, song nếu dựa trên các chỉ số HSS và 
PSS lại nhận thấy clWRF có kỹ năng dự báo cao hơn cả RegCM và MM5CL. Dù 
sao thì các giá trị của HSS và PSS trong dự báo pha R của các mô hình đều rất nhỏ. 

Nhũng kết quả nhận được đối với các chỉ số HSS và PSS dường như để lại 
một dấu ấn bi quan về kỹ năng dự báo của các mô hình nếu không xem xét một 
cách toàn diện. Cần lưu ý rằng các chỉ số HSS và PSS đánh giá kỹ năng của các mô 
hình khi sử dụng dự báo ngẫu nhiên làm tham chiếu, nó đòi hỏi phải được xác định 
trên một tập mẫu đủ lớn mới loại bỏ được tính bất định. Trong trường hợp ở đây, 
tập mẫu chưa thực sự đủ dài, hơn nữa việc sử dụng cả tập toàn bộ mạng lưới trạm 
và các tháng được dự báo để lập chuỗi là một giải pháp tình thế, vì bản thân chuỗi 
như vậy sẽ mang tính bất đồng nhất lớn về phân bố không gian cũng như thời gian 
của sai số dự báo. Bởi vậy, các kết quả nhận được ở đây chỉ mang tính tham khảo 
chứ chưa thể làm căn cứ kết luận. 

Tóm lại, đối với các dự báo pha nhiệt độ, việc hiệu chỉnh đã cải thiện chất 
lượng dự báo lên đáng kể trong nhiều trường hợp, đặc biệt dự báo pha Tm của mô 
hình RegCM. Hiệu chỉnh SUC nhìn chung cho hiệu quả cao hơn so với hiệu chỉnh 
BAS. Có thể nhận thấy điều này qua độ chính xác dự báo (PC) của SUC cao hơn 
trong hầu hết các trường hợp khi so sánh với BAS. Trong dự báo pha lượng mưa, 
mô hình MM5CL cho độ chính xác dự báo cao hơn các mô hình RegCM và clWRF. 
Tỷ lệ dự báo đúng của mô hình MM5CL trung bình khoảng 0.6. Nhìn chung, độ 
chính xác dự báo ít biến động theo hạn dự báo, nhưng trong một số trường hợp lại 
phụ thuộc vào tháng được dự báo. 

Bảng 5.9: Các chỉ số đánh giá độ chính xác (PC) và kỹ năng (HSS, PSS) dự báo 
pha T2m của các mô hình theo các hạn dự báo 

 
REGCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC CTL BAS SUC CTL BAS SUC 

Lead=1 

PC 0.36 0.74 0.80 0.40 0.54 0.60 0.50 0.68 0.71 

HSS -0.01 0.03 -0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.09 0.04 

PSS -0.02 0.03 -0.02 0.07 0.01 0.00 0.05 0.11 0.04 

Lead=2 

PC 0.31 0.69 0.80 0.32 0.50 0.59 0.44 0.67 0.68 

HSS -0.03 -0.13 -0.07 -0.03 -0.05 -0.01 -0.03 -0.01 0.10 

PSS -0.09 -0.14 -0.05 -0.08 -0.10 -0.01 -0.08 -0.02 0.15 

Lead=3 

PC 0.32 0.69 0.78 0.34 0.51 0.60 0.41 0.65 0.66 

HSS -0.02 -0.11 -0.07 -0.01 -0.03 0.01 -0.04 0.02 0.17 

PSS -0.04 -0.11 -0.05 -0.02 -0.05 0.02 -0.08 0.02 0.25 
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REGCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC CTL BAS SUC CTL BAS SUC 

Lead=4 

PC 0.32 0.68 0.77 0.36 0.52 0.59 0.45 0.64 0.62 

HSS -0.03 -0.13 -0.04 0.02 -0.01 0.01 0.01 0.08 0.14 

PSS -0.06 -0.11 -0.03 0.04 -0.01 0.01 0.02 0.09 0.20 

Lead=5 

PC 0.36 0.70 0.79 0.42 0.53 0.60 0.47 0.62 0.61 

HSS 0.04 -0.11 0.00 0.06 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.12 

PSS 0.07 -0.10 0.00 0.12 -0.01 0.03 0.07 0.07 0.18 

Lead=6 

PC 0.32 0.72 0.78 0.38 0.51 0.60 0.49 0.59 0.62 

HSS -0.03 -0.11 -0.03 0.04 -0.02 0.01 0.08 0.04 0.13 

PSS -0.06 -0.08 -0.02 0.07 -0.02 0.01 0.14 0.05 0.18 

Bảng 5.10: Tương tự bảng 5.9 nhưng đối với pha Tx 

  
REGCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC CTL BAS SUC CTL BAS SUC 

Lead=1 

PC 0.44 0.50 0.59 0.45 0.59 0.62 0.51 0.59 0.66 

HSS 0.05 -0.11 -0.17 0.07 0.06 0.01 0.07 0.06 0.03 

PSS 0.08 -0.13 -0.16 0.11 0.07 0.01 0.10 0.07 0.03 

Lead=2 

PC 0.39 0.47 0.59 0.42 0.54 0.59 0.46 0.54 0.62 

HSS -0.01 -0.22 -0.16 0.04 -0.07 -0.05 0.02 -0.07 -0.03 

PSS -0.01 -0.27 -0.16 0.07 -0.09 -0.05 0.04 -0.08 -0.03 

Lead=3 

PC 0.37 0.49 0.60 0.43 0.54 0.61 0.44 0.50 0.60 

HSS -0.07 -0.18 -0.09 0.03 -0.06 0.01 -0.01 -0.16 -0.06 

PSS -0.10 -0.20 -0.09 0.04 -0.07 0.01 -0.01 -0.18 -0.06 

Lead=4 

PC 0.42 0.50 0.60 0.44 0.57 0.60 0.49 0.53 0.62 

HSS -0.01 -0.19 -0.12 0.05 0.01 0.00 0.06 -0.10 -0.03 

PSS -0.02 -0.20 -0.11 0.07 0.01 0.00 0.08 -0.11 -0.03 

Lead=5 

PC 0.40 0.54 0.61 0.48 0.56 0.60 0.52 0.60 0.63 

HSS -0.02 -0.11 -0.04 0.08 -0.02 0.00 0.07 0.01 -0.02 

PSS -0.03 -0.11 -0.04 0.10 -0.02 0.00 0.10 0.01 -0.02 

Lead=6 

PC 0.40 0.54 0.58 0.44 0.53 0.59 0.50 0.57 0.60 

HSS -0.07 -0.21 -0.17 0.02 -0.07 0.00 0.05 -0.06 -0.08 

PSS -0.10 -0.20 -0.14 0.03 -0.07 0.00 0.07 -0.06 -0.07 
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Bảng 5.11: Tương tự bảng 5.9 nhưng đối với pha Tm 

  
REGCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC CTL BAS SUC CTL BAS SUC 

Lead=1 

PC 0.36 0.85 0.88 0.40 0.58 0.64 0.53 0.65 0.75 

HSS -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.01 

PSS -0.03 -0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 -0.01 -0.02 

Lead=2 

PC 0.30 0.86 0.90 0.32 0.57 0.65 0.49 0.62 0.76 

HSS -0.02 -0.06 -0.01 -0.03 0.00 0.04 -0.03 -0.11 0.01 

PSS -0.09 -0.05 -0.01 -0.13 0.01 0.09 -0.07 -0.21 0.01 

Lead=3 

PC 0.32 0.86 0.88 0.30 0.55 0.63 0.46 0.62 0.73 

HSS 0.00 -0.04 -0.01 -0.02 -0.01 0.03 -0.03 -0.08 -0.07 

PSS -0.01 -0.03 0.00 -0.06 -0.03 0.06 -0.08 -0.14 -0.08 

Lead=4 

PC 0.29 0.84 0.85 0.30 0.53 0.64 0.45 0.60 0.71 

HSS 0.01 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03 0.04 -0.03 -0.09 -0.05 

PSS 0.02 -0.03 -0.01 -0.06 -0.05 0.06 -0.06 -0.14 -0.05 

Lead=5 

PC 0.32 0.84 0.85 0.38 0.54 0.63 0.44 0.61 0.69 

HSS 0.02 -0.04 -0.02 0.03 -0.02 0.01 0.00 -0.05 -0.06 

PSS 0.07 -0.03 -0.01 0.08 -0.04 0.02 -0.01 -0.08 -0.07 

Lead=6 

PC 0.30 0.84 0.86 0.31 0.53 0.63 0.45 0.61 0.70 

HSS 0.00 -0.02 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.03 -0.04 -0.03 

PSS 0.01 -0.01 0.00 0.03 -0.04 0.02 0.07 -0.06 -0.04 

 

Bảng 5.12: Các chỉ số đánh giá độ chính xác (PC) và kỹ năng (HSS, PSS) dự báo 
pha lượng mưa của các mô hình theo các hạn dự báo 

  REGCM clWRF MM5CL 

Lead=1 

PC 0.46 0.51 0.45 

HSS 0.00 0.05 0.01 

PSS -0.01 0.06 0.01 

Lead=2 

PC 0.47 0.51 0.51 

HSS -0.01 0.04 -0.01 

PSS -0.01 0.05 -0.02 

Lead=3 PC 0.50 0.47 0.57 
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HSS 0.03 0.03 0.00 

PSS 0.04 0.04 0.00 

Lead=4 

PC 0.43 0.47 0.61 

HSS -0.03 0.02 0.01 

PSS -0.04 0.03 0.01 

Lead=5 

PC 0.44 0.49 0.64 

HSS -0.04 0.02 0.01 

PSS -0.05 0.02 0.01 

Lead=6 

PC 0.42 0.48 0.67 

HSS -0.02 0.02 0.01 

PSS -0.02 0.02 0.01 

5.9. Nhận xét chung 

Trong chương này trình bày kết quả dự báo mùa các trường trung bình tháng 
của nhiệt độ và lượng mưa cũng như kết quả dự báo pha các trường nói trên khi sử 
dụng sản phẩm hạ qui mô động lực dự báo toàn cầu CFS bằng các mô hình 
RegCM4.2, MM5CL và clWRF. Việc đánh giá dự báo đã được thực hiện đối với 
các nhóm sản phẩm có hiệu chỉnh sai số và không hiệu chỉnh sai số. Kết quả nhận 
được cho phép rút ra một số nhận xét sau. 

1) Trước khi hiệu chỉnh sai số cả ba mô hình RegCM, MM5CL và clWRF đều 
cho dự báo nhiệt độ trung bình (bao gồm cả T2m, Tx, Tm) thiên thấp so với quan 
trắc, trong đó sai số dự báo của RegCM và MM5CL lớn nhất, có thể đạt tới -3 ÷  -
5oC, đặc biệt đối với các vùng núi cao. Xu thế sai số của mô hình clWRF không 
được rõ. clWRF dường như cho dự báo thiên cao ở các vùng B2, B3 và N3 và thiên 
thấp ở các vùng còn lại. Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc của RegCM và 
MM5CL đạt gần 0.9, trong khi của clWRF chỉ đạt 0.57. Tuy nhiên sai số của 
RegCM và MM5 rất có tính hệ thống. Tính trung bình, sai số trung bình tuyệt đối 
dự báo nhiệt độ trực tiếp từ các mô hình vào khoảng 3.5-5.0 oC và ít biến động theo 
hạn dự báo;  

2) Việc áp dụng các phương pháp hiệu chỉnh đã làm tăng hệ số tương quan 
giữa dự báo và quan trắc của T2m, Tx, Tm, và làm giảm sai số một cách đáng kể, 
đặc biệt là đối với mô hình clWRF khi áp dụng phương pháp KF. Sai số của các mô 
hình sau hiệu chỉnh vào khoảng [-1,1oC]. Các phương pháp hiệu chỉnh hầu như 
không đem lại hiệu quả đối với MM5CL. Sai số dự báo hầu như không biến đổi 
theo hạn dự báo. 
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3) Sai số dự báo lượng mưa tháng (R) vẫn còn khá lớn đối với cả ba mô hình. 
Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc không vượt quá 0.45. RegCM và 
MM5CL chủ yếu cho dự báo thiên thấp trong khi clWRF cho dự báo thiên cao quá 
lớn. Hạn dự báo càng dài, sai số dự báo càng lớn. Sai số dự báo trung bình tuyệt đối 
của RegCM tăng dần từ khoảng 100mm ở hạn dự báo 1 tháng đến 150mm ở hạn dự 
báo 6 tháng. Các giá trị tương ứng cho clWRF và MM5CL lần lượt là 230mm đến 
250mm và 100mm đến 350mm. Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc của các 
mô hình RegCM, clWRF và MM5CL lần lượt dao động trong các khoảng 0.35-
0.45, 0.07-0.19 và -0.09-0.31. Việc hiệu chỉnh lượng mưa mặc dù đã được thử 
nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài nhưng chưa mang lại hiệu quả, vì vậy không 
trình bày trong báo cáo. 

Tóm lại, việc hiệu chỉnh sai số sản phẩm dự báo nhiệt độ đã cải thiện đáng kể 
sản phẩm dự báo trực tiếp từ mô hình. Trong ba phương pháp hiệu chỉnh, phương 
pháp SUC thường cho hiệu quả tốt nhất. Sai số dự báo trung bình tuyệt đối các 
trường nhiệt độ trung bình sau khi hiệu chỉnh chỉ dao động trong khoảng từ 1-2oC, 
cá biệt có trường hợp nhỏ hơn 1oC và hầu như không có trường hợp nào vượt quá 
2oC. Mặc dù vậy, các phương pháp hiệu chỉnh trên đây không có hiệu quả đối 
trường lượng mưa dự báo.  

4) Đối với các dự báo pha nhiệt độ, việc hiệu chỉnh dự báo đã cải thiện chất 
lượng dự báo lên đáng kể trong nhiều trường hợp, đặc biệt là dự báo pha Tm của 
RegCM. Phương pháp hiệu chỉnh SUC cho hiệu quả cao hơn so với BAS. Tỷ lệ dự 
báo đúng (PC) sau khi hiệu chỉnh đối với dự báo pha nhiệt độ nói chung vào khoảng 
0.94-0.95. Trong ba mô hình, sau khi hiệu chỉnh bằng BAS và SUC thì clWRF cho 
kết quả dự báo pha nhiệt độ kém nhất. Đối với pha lượng mưa, mô hình MM5CL 
cho kết quả dự báo tốt hơn mô hình RegCM và clWRF. Tỷ lệ dự báo đúng của mô 
hình MM5CL trung bình khoảng 0.6. Tỷ lệ dự báo đúng của các mô hình và pha nói 
chung ít biến đổi theo hạn dự báo. 
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Chương 6. Dự báo các yếu tố khí hậu cực trị và các hiện tượng 
khí hậu cực đoan 

 

Trong chương này sẽ trình bày những kết quả đánh giá dự báo một số yếu tố 
khí hậu cực trị và hiện tượng khí hậu cực đoan. Các yếu tố khí hậu cực trị được xem 
xét bao gồm: 1) Nhiệt độ cực đại tuyệt đối tháng (TXx), nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối 
tháng (TNn), lượng mưa ngày lớn nhất tháng (Rx1d) và lượng mưa 5 ngày liên tiếp 
lớn nhất tháng (Rx5d). Các hiện tượng cực đoan được xem xét bao gồm: 1) Số ngày 
nắng nóng (NH35); 2) Số ngày rét đậm (NC15), rét hại (NC13); 3) Số ngày nóng 
(NTX90p), đêm lạnh (NTN10p); 4) Số ngày mưa lớn (NR50) và mưa cực đoan 
(NRX95p, NRX99p); 5) Tình trạng hạn hán (HH); 6) Số lượng XTNĐ (NTC). 

Trong khuôn khổ đề tài, khái niệm về các hiện tượng cực đoan nói trên được 
dựa vào hai căn cứ: 1) Qui định về tổng kết các hiện tượng Khí tượng Thuỷ văn 
nguy hiểm hiện đang được sử dụng tại Việt Nam; 2) Định nghĩa về các chỉ số khí 
hậu cực đoan (Extreme Climate Events) của IPCC (2007). Bảng 6.1 dẫn ra danh 
mục các yếu tố khí hậu cực trị và các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ được khảo sát. 

Do tính bất định của việc dự báo các hiện tượng cực đoan rất lớn, nên trong 
phạm vi đề tài, thay vì dự báo cho từng tháng như đối với trường các yếu tố, ở đây 
sẽ xét cho toàn bộ thời hạn dự báo, trừ hiện tượng hạn hán và số lượng XTNĐ. Hơn 
nữa, các kết quả dự báo sẽ là trung bình tổ hợp của các lần dự báo thành phần trong 
tháng. Nghĩa là, tại mỗi lần dự báo, các hiện tượng sẽ được xác định cho từng ô lưới 
hoặc từng điểm trạm và tính cho cả 6 tháng dự báo. Kết quả dự báo cuối cùng của 
tháng đứng làm dự báo sẽ là trung bình của tất cả các lần dự báo trong tháng đó. 

Việc đánh giá dự báo được thực hiện theo nguyên tắc: 

1) Căn cứ vào độ lệch tương đối Δ1  giữa dự báo và quan trắc cùng thời kỳ: 

Δ1 =
F −O
OCli

×100%      (6.1) 

2) So sánh độ lệch Δ1  nói trên với sai số dự báo khí hậu Δ2  để xác định kỹ năng dự 

báo của mô hình: 

Δ2 =
FCli −O
OCli

×100%      (6.2) 
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Trong đó F và O tương ứng là dự báo và quan trắc trong cùng thời kỳ được dự 
báo (6 tháng) (chú ý rằng F ở đây đã được hiệu chỉnh theo phương pháp BAS), OCli  

là khí hậu quan trắc, FCli  là dự báo khí hậu. 

Bảng 6.1: Danh mục các yếu tố cực trị và hiện tượng cực đoan được dự báo 
TT Yếu tố, 

Hiện 
tượng 

Cách xác định Đơn vị đo 

1 TXx Nhiệt độ cực đại tuyệt đối tháng oC 

2 TNn Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối tháng oC 

3 Rx1d Lượng mưa ngày lớn nhất tháng mm 

4 Rx5d Lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất tháng mm 

5 NH35 Số ngày có nhiệt độ cực đại ngày Tx  35oC Ngày/6 tháng 

6 NC15 Số ngày có nhiệt độ trung bình ngày T2m  15oC Ngày/6 tháng 

7 NC13 Số ngày có nhiệt độ trung bình ngày T2m  13oC Ngày/6 tháng 

8 NTX90p Số ngày có nhiệt độ cực đại ngày Tx  TX90p Ngày/6 tháng 

9 NTN10p Số ngày có nhiệt độ cực tiểu ngày Tm  TN10p Ngày/6 tháng 

10 NR50 Số ngày có lượng mưa ngày R  50mm Ngày/6 tháng 

11 NRX95p Số ngày có lượng mưa ngày R  RX95p Ngày/6 tháng 

12 NRX99p Số ngày có lượng mưa ngày R  RX99p Ngày/6 tháng 

13 
HH 

Xác định qua chỉ số hạn khắc nghiệt Palmer 
(PDSI) 

- 

14 NTC Số lượng xoáy thuận nhiệt đới Số cơn 

Trong đó TX90p, TN10p, RX95p, RX99p là các phân vị 90%, 10%, 95%, 
99% của nhiệt độ cực đại, nhiệt độ cực tiểu, lượng mưa ngày xác định từ tập số liệu 
khí hậu mô hình (chương 2). 

6.1. Nhiệt độ cực đại tuyệt đối tháng 

Khác với các đặc trưng trung bình, nhiệt độ cực đại tuyệt đối tháng (TXx), và 
cả nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối (TNn), là đại lượng biến động rất mạnh theo không 
gian và thời gian, nên sẽ rất khó dự báo. Hay nói cách khác, tính dự báo được của 
các đại lượng khí hậu cực trị là rất thấp. Do đó, những kết quả nhận được ở đây có 
thể xem là những thử nghiệm bước đầu. 

Trước hết, từ các hình 6.1 - 6.3 có thể nhận thấy RegCM và MM5CL đều có 
xu hướng dự báo TXx thiên thấp trên toàn lãnh thổ và ở tất cả các hạn dự báo, trong 

≥

≤

≤

≥

≤
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≥
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khi clWRF cho dự báo thiên thấp ở vùng B1 và các vùng khí hậu phía Nam, thiên 
cao ở các vùng B2-B4. Có lẽ do tính hệ thống của sai số mà sau khi hiệu chỉnh, cả 
RegCM và MM5CL đều cho kết quả hết sức khả quan. Thực sự mà nói, đây là điều 
vượt quá sự mong đợi. Sai số sau khi hiệu chỉnh bằng BAS và SUC của RegCM và 
MM5CL hầu như chỉ trong khoảng [-2,+2]. Tuy nhiên, đối với clWRF, việc hiệu 
chỉnh bằng BAS và SUC hầu như không mang lại hiệu quả, nhưng KF lại làm cho 
kết quả dự báo được cải thiện đáng kể. Một đặc điểm đáng chú ý là sai số của cả ba 
mô hình có sự biến động mạnh theo không gian và thời điểm được dự báo nhưng 
biến đổi không nhiều theo hạn dự báo. Trong ba phương pháp hiệu chỉnh, đối với 
RegCM và MM5CL, SUC vẫn cho kết quả tốt nhất, trong khi đó đối với clWRF là 
phương pháp KF. 

Bảng 6.2 dẫn ra các chỉ số thống kê đánh giá sai số dự báo TXx của các mô 
hình trước và sau khi hiệu chỉnh cho tất cả các hạn dự báo từ 1-6 tháng. Xu thế 
thiên âm của các mô hình trước khi hiệu chỉnh biểu hiện rõ ràng, trong đó MM5CL 
có ME âm mạnh hơn. Hiệu chỉnh BAS trong trường hợp này không những không 
cải thiện được độ chính xác dự báo, ngược lại còn làm tăng sai số dự báo của cả ba 
mô hình. Hiệu chỉnh SUC đã làm giảm sai số dự báo một cách đáng kể, mặc dù vậy 
hầu hết các hạn dự báo sai số MAE vẫn đạt mức trên dưới 2oC đối với cả ba mô 
hình. 

Những kết quả tính toán từ bảng 6.3 cũng cho thấy, ít có sự khác biệt về sai số 
dự báo TXx giữa các vùng khí hậu. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá trị nhỏ nhất và 
lớn nhất của MAE khá lớn chứng tỏ MAE có sự biến động mạnh giữa các hạn dự 
báo. Một cách tương đối có thể thấy cả ba mô hình đều cho sai số dự báo TXx nhỏ 
nhất trên các vùng khí hậu phía Nam (N1-N3). Biến thiên của MAE trên các vùng 
N1-N3 vào khoảng 1.5-2.0oC, trong khi ở các vùng phía Bắc, MAE dao động trong 
khoảng 1.5-3oC. 
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Hình 6.1: Sai số dự báo nhiệt độ cực đại tuyệt đối tháng (TXx) của mô hình RegCM 
tại 64 trạm với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) cho các trường 

hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh bias - BAS, hiệu chỉnh liên tiếp - SUC và 
hiệu chỉnh KF (trên xuống dưới). Trục tung là các tháng được dự báo. Trục hoành 
là tên trạm từ bắc vào nam. Các đường màu đen thẳng đứng là đường phân tách 

các vùng khí hậu. Các ô màu xám là không có số liệu dự báo 
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Hình 6.2: Tương tự hình 6.1 nhưng dự báo từ mô hình clWRF 

 
Hình 6.3: Tương tự hình 6.1 nhưng dự báo từ mô hình MM5CL 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

154 

Bảng 6.2: Các chỉ số thống kê đánh giá dự báo TXx của mô hình RegCM, clWRF, 
MM5 với các hạn dự báo từ 01 đến 06 tháng trong các trường hợp chưa hiệu chỉnh 
(CTL), hiệu chỉnh bias (BAS), hiệu chỉnh liên tiếp (SUC). ME là sai số trung bình, 
MAE - sai số tuyệt đối trung bình, RMSE - sai số quân phương và CORR - hệ số 

tương quan. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 

Le
ad

 =
1 

ME -2.16 -4.64 0.13 -2.79 -4.39 0.19 -3.59 -4.29 0.30 

MAE 3.17 4.66 2.18 3.44 4.40 1.69 4.15 4.35 2.06 

RMSE 3.97 5.15 2.88 4.34 4.90 2.46 5.16 5.08 2.82 

CORR 0.70 0.85 0.77 0.71 0.88 0.83 0.65 0.86 0.80 

Le
ad

 =
2 

ME -2.03 -4.56 0.06 -2.42 -4.04 0.38 -3.58 -4.23 0.04 

MAE 3.05 4.57 2.50 3.26 4.06 2.00 3.99 4.26 1.83 

RMSE 3.77 5.08 3.21 4.05 4.49 2.82 4.93 4.73 2.56 

CORR 0.70 0.83 0.72 0.70 0.89 0.78 0.61 0.87 0.83 

Le
ad

 =
3 

ME -2.37 -4.78 0.01 -2.42 -3.99 0.56 -3.57 -4.21 0.17 

MAE 3.15 4.78 2.56 3.26 4.04 2.12 4.06 4.24 1.79 

RMSE 3.97 5.25 3.20 4.06 4.50 2.77 5.04 4.78 2.34 

CORR 0.70 0.84 0.72 0.67 0.85 0.78 0.49 0.82 0.85 

Le
ad

 =
4 

ME -2.50 -4.81 0.10 -2.15 -3.67 0.90 -3.74 -4.37 -0.03 

MAE 3.32 4.82 2.57 3.30 3.75 2.31 4.24 4.44 1.79 

RMSE 4.16 5.34 3.24 4.10 4.20 3.07 5.13 4.86 2.41 

CORR 0.68 0.81 0.70 0.64 0.86 0.76 0.48 0.83 0.84 

Le
ad

 =
5 

ME -2.53 -4.66 0.23 -2.23 -3.69 0.81 -3.40 -4.06 0.21 

MAE 3.20 4.70 2.77 3.30 3.74 2.20 4.18 4.27 2.16 

RMSE 3.95 5.19 3.49 4.03 4.13 2.90 5.05 4.67 2.90 

CORR 0.70 0.81 0.61 0.64 0.88 0.76 0.37 0.79 0.74 

Le
ad

 =
 6

 ME -2.52 -4.54 0.48 -2.33 -3.80 0.89 -3.64 -4.32 0.12 

MAE 3.30 4.63 2.71 3.31 3.80 1.98 4.38 4.48 2.07 

RMSE 4.20 5.17 3.63 4.11 4.23 2.62 5.19 4.87 2.75 

CORR 0.64 0.77 0.50 0.66 0.88 0.81 0.40 0.80 0.73 
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Bảng 6.3: Trị số nhỏ nhất (dòng trên) và lớn nhất (dòng dưới) của sai số tuyệt đối 
trung bình (MAE) dự báo TXx theo các vùng khí hậu cho tất cả các hạn dự báo 

MAE 
RegCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC CTL BAS SUC CTL BAS SUC 

B1 
3.1 5.3 1.5 4.2 3.3 1.5 5.7 4.3 1.5 

3.5 5.7 3.4 4.8 4.0 2.4 6.1 4.8 2.4 

B2 
3.0 3.9 2.4 2.8 3.0 1.9 3.0 4.0 1.7 

3.3 4.4 3.1 3.1 4.6 2.8 3.6 4.4 2.2 

B3 
2.4 4.4 2.8 2.0 3.5 2.0 2.6 4.6 1.9 

2.8 4.9 3.4 2.4 5.1 2.8 4.0 5.0 2.5 

B4 
3.9 4.8 2.3 4.6 4.1 1.8 5.9 4.1 2.0 

4.4 5.1 2.8 5.2 4.7 2.6 6.3 4.6 2.5 

N1 
3.2 4.1 1.8 2.8 3.6 1.3 3.7 3.6 1.6 

3.5 4.3 2.2 3.1 3.9 1.6 3.9 3.9 2.1 

N2 
2.9 4.8 1.5 3.5 3.8 1.2 3.2 4.1 1.2 

3.6 5.7 2.1 3.9 4.5 1.6 3.8 4.5 1.4 

N3 
1.9 4.1 1.2 1.6 3.8 1.2 2.5 4.0 1.2 

2.2 4.6 1.5 2.0 4.3 1.5 2.7 4.3 1.3 

6.2. Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối tháng 

Các hình từ 6.4 - 6.6 tương ứng đưa ra sai số dự báo nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối 
tháng (TNn) trực tiếp và sau khi hiệu chỉnh của các mô hình RegCM, clWRF và 
MM5CL cho các hạn dự báo 1 và 6 tháng.  

Khác với TXx, dự báo TNn của các mô hình trước và sau khi hiệu chỉnh hầu 
như rất kém. Việc hiệu chỉnh dù đã làm giảm sai số đáng kể nhưng vẫn còn khá lớn. 
Trong khi phương pháp BAS làm cho dự báo trở nên thiên thấp, thì SUC lại gây ra 
biến động sai số mạnh hơn theo không gian cả về dấu và độ lớn. Nói chung, tính dự 
báo được của TNn là quá thấp, thấp hơn nhiều so với TXx. Điều đó có thể được 
nhận thấy từ các bảng 6.4 và 6.5. 

Từ bảng 6.4 thấy rằng, xu thế dự báo thiên thấp của các mô hình không những 
không được khử bỏ sau hiệu chỉnh BAS, thậm chí việc hiệu chỉnh BAS còn làm gia 
tăng giá trị tuyệt đối của ME. Hệ quả là sau khi hiệu chỉnh BAS sai số MAE của các 
mô hình đều tăng lên so với trường hợp chưa hiệu chỉnh. Việc hiệu chỉnh SUC tiếp 
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theo có làm giảm sai số MAE trong một số trường hợp nhưng lại làm tăng sự khác 
biệt giữa MAE và RMSE, tức làm gia tăng tính biến động của sai số. 

Phân tích kết quả trên bảng 6.5 có thể thấy những biến động mạnh của sai số 
và tính không hiệu quả trong việc hiệu chỉnh sai số chủ yếu xảy ra trên các vùng khí 
hậu phía Bắc. Trên các vùng B1-B4, hiệu chỉnh sai số không những không cải thiện 
độ chính xác của các mô hình mà còn làm gia tăng sai số dự báo TNn. Tuy nhiên, 
hiệu chỉnh SUC trong cả ba mô hình đều làm giảm sai số dự báo TNn trên các vùng 
N1-N3 một cách khá ấn tượng. Sai số dự báo TNn của RegCM trên các vùng N1-
N3 chỉ dao động trong khoảng 1.2-1.7oC. Giá trị này đối với clWRF và MM5CL 
tương ứng là 1.3-1.9oC và 1.3-2.4oC. 

 
Hình 6.4: Tương tự hình 6.1 nhưng cho yếu tố nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối tháng 

(TNn) dự báo từ mô hình RegCM 
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Hình 6.5: Tương tự hình 6.4 nhưng dự báo từ mô hình clWRF 

 
Hình 6.6: Tương tự hình 6.4 nhưng dự báo từ mô hình MM5CL 
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Bảng 6.4: Tương tự bảng 6.2 nhưng cho TNn 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 

ME -3.49 -4.09 -0.10 -3.55 -4.42 0.15 -3.34 -4.45 0.26 

MAE 3.83 4.34 2.53 3.88 4.48 2.18 3.79 4.57 2.43 

RMSE 4.66 4.79 4.06 4.72 4.82 3.31 4.66 5.28 3.94 

CORR 0.85 0.89 0.77 0.85 0.93 0.79 0.86 0.91 0.74 

Le
ad

 =
2 

ME -3.65 -4.23 -0.45 -3.65 -4.52 0.04 -3.76 -4.76 -0.26 

MAE 3.90 4.31 3.29 3.95 4.58 3.07 4.06 4.81 3.51 

RMSE 4.66 4.75 10.56 4.81 4.96 10.45 4.89 5.62 10.95 

CORR 0.86 0.92 0.49 0.85 0.93 0.37 0.86 0.89 0.41 

Le
ad

 =
3 

ME -3.83 -4.34 1.12 -3.81 -4.57 1.46 -3.90 -4.72 0.92 

MAE 4.08 4.42 4.12 4.06 4.63 4.14 4.19 4.77 4.18 

RMSE 4.91 4.82 8.83 4.86 4.96 9.05 4.93 5.44 8.47 

CORR 0.86 0.92 0.41 0.85 0.92 0.28 0.84 0.88 0.40 

Le
ad

 =
4 

ME -4.15 -4.53 1.06 -4.03 -4.74 1.36 -4.11 -4.78 0.77 

MAE 4.36 4.59 3.99 4.23 4.79 4.02 4.41 4.83 4.23 

RMSE 5.19 5.01 8.12 5.04 5.11 8.01 5.09 5.34 7.88 

CORR 0.86 0.92 0.47 0.85 0.93 0.38 0.83 0.89 0.47 

Le
ad

 =
5 

ME -4.08 -4.30 1.41 -3.73 -4.41 1.76 -4.22 -4.82 0.72 

MAE 4.27 4.37 4.59 3.94 4.45 4.53 4.58 4.89 4.57 

RMSE 5.02 4.81 7.98 4.65 4.77 8.32 5.24 5.34 7.93 

CORR 0.87 0.92 0.47 0.86 0.93 0.38 0.78 0.88 0.45 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.72 -3.88 2.48 -4.04 -4.71 1.77 -4.14 -4.73 1.43 

MAE 4.00 4.00 4.84 4.26 4.76 4.33 4.51 4.77 4.75 

RMSE 4.80 4.39 8.78 5.03 5.11 7.95 5.10 5.08 8.72 

CORR 0.85 0.92 0.34 0.86 0.93 0.39 0.80 0.92 0.35 
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Bảng 6.5: Tương tự bảng 6.3 nhưng cho TNn 

MAE 
RegCM clWRF MM5CL 

CTL BAS SUC CTL BAS SUC CTL BAS SUC 

B1 
5.6 4.3 3.3 7.1 4.4 2.7 5.6 4.8 3.3 

6.1 5.0 5.5 7.7 5.1 4.8 6.1 5.1 5.7 

B2 
4.1 4.0 3.8 4.3 4.2 3.1 4.0 4.7 3.5 

4.6 4.7 7.5 4.8 4.8 6.4 4.6 5.2 7.2 

B3 
3.4 3.8 3.3 3.8 4.2 2.1 4.1 4.6 2.4 

4.4 4.8 5.3 4.4 4.7 4.7 5.3 5.2 5.7 

B4 
3.4 3.9 2.3 3.7 4.5 2.0 3.6 4.6 2.3 

4.0 4.5 3.5 4.0 5.0 3.4 4.5 4.8 3.1 

N1 
4.5 4.1 1.2 3.1 4.3 1.3 3.6 4.2 1.7 

4.9 4.5 1.7 3.5 4.9 1.8 4.3 4.9 2.1 

N2 
2.6 3.9 1.2 2.2 4.4 1.5 2.3 4.1 1.3 

2.9 4.2 1.6 2.5 4.8 1.9 2.8 4.8 1.9 

N3 
3.3 3.8 1.3 2.6 3.6 1.5 2.9 4.1 1.5 

3.9 4.5 1.5 3.3 4.2 1.8 3.6 5.0 2.4 

 

6.3. Lượng mưa ngày lớn nhất tháng (Rx1d) 

Sai số dự báo lượng mưa ngày lớn nhất tháng của các mô hình được dẫn ra 
trên các hình 6.7 - 6.9. Ở đây sai số được xác định bởi tỷ số phần trăm giữa hiệu 
lượng mưa dự báo và quan trắc so với trung bình khí hậu (sai số tương đối).  

Nhìn chung, dự báo Rx1d có sai số thay đổi phức tạp theo không gian, hạn dự 
báo và tháng được dự báo. Về mặt trung bình, sai số tương đối dự báo Rx1d dao 
động trong khoảng ±50%. Với mô hình RegCM, khuynh hướng sai số dự báo Rx1d 
không rõ ràng, trong khi đó các mô hình clWRF và MM5CL cho dự báo Rx1d thiên 
thấp. Các giá trị sai số lớn khi dự báo Rx1d thường xảy ratrong các tháng mùa 
đông. Dường như sai số dự báo Rx1d nhỏ nhất tại các vùng B1, N2 - N3. 
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Hình 6.7: Sai số tương đối lượng mưa ngày lớn nhất tháng dự báo của mô hình 

RegCM 

 
Hình 6.8: Tương tự hình 6.7 nhưng đối với mô hình clWRF 
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Hình 6.9: Tương tự hình 6.7 nhưng đối với mô hình MM5CL 

 

Các chỉ số thống kê đánh giá sai số trung bình dự báo Rx1d của các mô hình 
cho tất cả các hạn dự báo từ 1-6 tháng được dẫn ra trong bảng 6.6. Xu thế dự báo 
thiên âm của các mô hình clWRF và MM5CL thể hiện tương đối rõ. Chỉ số ME của 
clWRF và MM5CL dao động trong khoảng -40 -20%. Mặc dù có thể thấy trị số 
MAE và RMSE của RegCM và MM5CL nhỏ hơn của clWRF nhưng sự chênh lệch 
giữa chúng không đáng kể. Vì vậy, có thể nói chất lượng dự báo Rx1d của ba mô 
hình tương đương nhau. Sai số của các mô hình cũng không biến đổi nhiều giữa các 
hạn dự báo. 

Kết quả thống kê trong bảng 6.7 cũng cho thấy không có sự khác biệt lớn về 
sai số dự báo Rx1d giữa các mô hình. Sai số dự báo Rx1d cũng không chênh lệch 
nhiều giữa các vùng khí hậu, mặc dù vẫn có thể thấy giá trị MAE trên các vùng khí 
hậu phía Nam (N1-N3) nhỏ hơn so với các vùng phía Bắc. Sai số dự báo nói chung 
nằm trong khoảng 20-50% và khác biệt giữa các hạn dự báo cũng chỉ vào khoảng 
15%. 

 

 

÷
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Bảng 6.6: Các chỉ số thống kê đánh giá dự báo Rx1d của mô hình RegCM, clWRF, 
MM5 với các hạn dự báo từ 01 đến 06 tháng. ME là sai số trung bình, MAE - sai số 

tuyệt đối trung bình, RMSE - sai số quân phương và CORR - hệ số tương quan. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Le
ad

 =
1 

ME 4.68 -33.30 -16.38 

MAE 27.01 35.46 25.68 

RMSE 42.07 54.55 41.60 

CORR 0.54 0.35 0.59 

Le
ad

 =
2 

ME 4.26 -36.50 -18.91 

MAE 30.32 38.23 28.35 

RMSE 47.35 58.77 46.79 

CORR 0.51 0.46 0.57 

Le
ad

 =
3 

ME 5.41 -38.96 -19.56 

MAE 31.91 41.56 30.20 

RMSE 49.64 62.64 49.04 

CORR 0.49 0.39 0.55 

Le
ad

 =
4 

ME 1.73 -37.94 -19.92 

MAE 31.73 42.75 31.02 

RMSE 49.54 63.78 49.88 

CORR 0.51 0.38 0.58 

Le
ad

 =
5 

ME 4.47 -37.06 -18.84 

MAE 32.48 41.19 31.37 

RMSE 49.63 63.57 50.46 

CORR 0.57 0.45 0.60 

Le
ad

 =
 6

 ME -0.93 -39.46 -19.78 

MAE 31.99 43.80 32.36 

RMSE 51.47 67.52 52.67 

CORR 0.57 0.44 0.60 
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Bảng 6.7: Trị số nhỏ nhất (dòng trên) và lớn nhất (dòng dưới) của sai số tuyệt đối 
trung bình (MAE) dự báo Rx1d theo các vùng khí hậu cho tất cả các hạn dự báo 

MAE 
Mô hình 

RegCM clWRF MM5CL 

B1 
17.32 29.74 16.55 

22.64 40.72 22.74 

B2 
26.24 33.29 21.83 

31.48 47.06 30.92 

B3 
26.78 37.5 23.34 

34.01 51.97 33.42 

B4 
33.55 42.06 32.67 

45.33 49.98 43.44 

N1 
31.66 26.82 26.35 

36.09 37.42 32.41 

N2 
20.44 33.86 25.66 

25.43 36.43 28.27 

N3 
18.04 25.8 21.56 

26.95 29.88 26.84 

 

6.4. Tổng lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất tháng (Rx5d) 

Sai số tương đối dự báo Rx5d của các mô hình được trình bày trên các hình 
6.10 - 6.12. Một cách khái quát có thể thấy mô hình RegCM cho xu hướng dự báo 
hơi thiên cao trong khi clWRF và MM5CL có xu hướng dự báo thiên thấp Rx5d. 
Giá trị sai số của các mô hình phổ biến nằm trong khoảng -90  +90%. Tương tự 
như trường hợp Rx1d trên đây, mô hình MM5CL dường như có chất lượng dự báo 
Rx5d tốt hơn các mô hình còn lại. Sai số dự báo Rx5d của RegCM và clWRF gần 
tương đương nhau và lớn hơn nhiều so với MM5CL. Sai số dự báo Rx5d cho các 
tháng mùa đông thường lớn nhất. 

Sai số dự báo Rx5d của các mô hình nói chung lớn hơn sai số dự báo Rx1d 
(bảng 6.6, 6.8). Xu thế thiên âm của các mô hình clWRF và MM5CL thể hiện rõ 
ràng với ME âm mạnh. Chỉ số ME của clWRF dao động trong khoảng -60 -80% 
trong khi của MM5CL là -20 -40%, còn của RegCM gần như bằng 0. Sai số dự 
báo Rx5d của mô hình MM5CL và RegCM nhỏ hơn đáng kể so với mô hình 

÷

÷

÷
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clWRF. Đáng chú ý là sự chênh lệch giá trị giữa MAE và RMSE khá lớn, chứng tỏ 
tính biến động mạnh của sai số dự báo. 

Chênh lệch sai số MAE giữa các vùng khí hậu về cơ bản không quá lớn mặc 
dù vẫn lớn hơn so với dự báo Rx1d (bảng 6.9). Hai vùng có MAE lớn hơn và biến 
động mạnh hơn là B4 và N1. MAE nhỏ nhất đối với vùng B1. Các vùng còn lại trị 
số của MAE trong dự báo Rx5d nói chung tương đương nhau. 

 
Hình 6.10: Sai số tương đối lượng mưa 5 ngày lớn nhất tháng dự báo của mô hình 

RegCM 
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Hình 6.11: Tương tự hình 6.10 nhưng đối với mô hình clWRF  

 
Hình 6.12: Tương tự hình 6.10 nhưng đối với mô hình MM5CL 
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Bảng 6.8: Tương tự bảng 6.6 nhưng cho dự báo Rx5d 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Le
ad

 =
1 

ME 11.39 -61.14 -24.29 

MAE 45.92 63.34 41.75 

RMSE 69.56 92.82 65.71 

CORR 0.59 0.39 0.64 

Le
ad

 =
2 

ME 10.66 -66.99 -28.97 

MAE 51.13 68.74 46.58 

RMSE 77.84 99.19 73.41 

CORR 0.55 0.48 0.61 

Le
ad

 =
3 

ME 13.68 -72.77 -32.18 

MAE 58.33 75.79 51.57 

RMSE 87.85 109.30 80.46 

CORR 0.51 0.40 0.59 

Le
ad

 =
4 

ME -1.10 -77.95 -37.66 

MAE 58.35 83.34 56.77 

RMSE 89.72 120.58 89.78 

CORR 0.52 0.40 0.59 

Le
ad

 =
5 

ME 6.77 -77.27 -36.06 

MAE 60.25 81.66 57.58 

RMSE 91.66 121.41 91.21 

CORR 0.56 0.41 0.59 

Le
ad

 =
 6

 ME -6.41 -81.85 -39.18 

MAE 59.72 85.97 60.06 

RMSE 96.50 128.68 95.98 

CORR 0.52 0.38 0.59 
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Bảng 6.9: Tương tự bảng 6.7 nhưng cho dự báo Rx5d 

MAE 
Mô hình 

RegCM clWRF MM5CL 

B1 
26.96 53.09 26.62 

49.29 85.63 48.25 

B2 
43.88 63.83 39.85 

57.23 89.82 55.73 

B3 
41.64 65.03 35.74 

63.73 100.67 62.85 

B4 
56.01 73.19 52.43 

79.28 94.72 75.62 

N1 
56.43 53.45 49.73 

71.2 71.06 60.54 

N2 
36.9 61.19 38.13 

46.98 74.06 52.76 

N3 
38.73 56.96 42.12 

49.99 64.15 45.49 

 

6.5. Số ngày nắng nóng 

Hình 6.13 là sai số (%) của: 1) số ngày nắng nóngdự báo (NH35) từ RegCM (
, trên cùng bên trái); 2) số ngày nắng nóng từ dự báo khí hậu ( , trên cùng bên 

phải); hiệu sai số giữa trị tuyệt đối của sai số tính theo 1) và 2) ở trên ( , 

dưới cùng bên trái) và số ngày nắng nóng quan trắc trong 6 tháng tính từ tháng bắt 
đầu dự báo (dưới cùng bên phải). Theo số liệu quan trắc, trong giai đoạn 2/2012 đến 
12/2013, NH35 có giá trị lớn tại các vùng khí hậu B3, B4 và N1 trong đó thường 
xảy ra vào các tháng 4 đến tháng 9. Một số trạm trong năm 2012, NH35 có thể đạt 
80 ngày/6 tháng với tần suất lớn nhất trong tháng 6 - 8. Ngược lại, vào giai đoạn các 
tháng đầu năm hoặc cuối năm ở vùng khí hậu B1, B2, B3 và trong cả năm với vùng 
N2, N3 hầu như không xảy ra hiện tượng nắng nóng. 

 

Δ1 Δ2

Δ1 − Δ2
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Hình 6.13: Sai số (%) của: 1) số ngày nắng nóng dự báo từ RegCM (trên cùng bên 

trái); 2) số ngày nắng nóng từ dự báo khí hậu (trên cùng bên phải); hiệu sai số giữa 
trị tuyệt đối của sai số tính theo 1) và 2) (dưới cùng bên trái) và số ngày nắng nóng 

quan trắc trong 6 tháng tính từ tháng bắt đầu dự báo (dưới cùng bên phải) 
 

Có thể nhận thấy sai số dự báo NH35 của RegCM và dự báo khí hậu thay đổi 
phức tạp theo vùng khí hậu và tháng dự báo. Tuy nhiên, xu thế sai số dự báo NH35 
của RegCM và dự báo khí hậu là tương đối phù hợp.Nếu so sánh với dự báo khí 
hậu, mô hình RegCM cho kết quả tốt hơn ở một số trạm thuộcN1, N2, N3 (màu 
xanh). Ngược lại, dự báo khí hậu có chất lượng tốt hơn RegCM ở hầu hết vùng khí 
hậu B3 (màu đỏ). Tại các vùng khí hậu còn lại rất khó chỉ ra phương pháp nào cho 
kết quả dự báo tốt hơn. 

Việc đánh giá sai số dự báo NH35 cho mô hình clWRF và MM5CL (hình 6.14 
và 6.15) cũng cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, về giá trị sai số, dự báo NH35 từ các 
mô hình clWRF và MM5CL tốt hơn một chút so với RegCM. Nói chung, chất 
lượng dự báo NH35 từ clWRF và MM5CL không có nhiều khác biệt so với dự báo 
khí hậu và biến động không gian, thời gian không có qui luật. 
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Hình 6.14: Tương tự hình 6.13 nhưng cho mô hình clWRF 

   
Hình 6.15: Tương tự hình 6.13 nhưng cho mô hình MM5CL 

 
Bảng 6.10 dẫn ra chỉ số đánh giá thống kê sai số dự báo của các mô hình và dự 

báo khí hậu. Xét về quan hệ tương quan, có thể nói các mô hình đã nắm bắt được xu 
thế của hiện tượng. Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc khá cao với đa số 
trường hợp trên 0.75, thậm chí trên 0.95. Mô hình RegCM cho dự báo thiên thấp 
lớn trên hầu hết các vùng khí hậu, trừ N2 và N3. MM5CL cũng cho xu thế dự báo 
thiên thấp nhưng nhỏ hơn RegCM. Dự báo của clWRF có sai số ME nhỏ nhất về trị 
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tuyệt đối trên hầu như tất cả các vùng khí hậu. Căn cứ vào hệ số tương quan, MAE 
và RMSE có thể thấy clWRF và MM5CL có kỹ năng dự báo NH35 tốt hơn mô hình 
RegCM nhưng cũng chỉ tương đương với dự báo khí hậu trên hầu hết các vùng khí 
hậu. 

Bảng 6.10: Các chỉ số đánh giá dự báo NH35 theo các mô hình và theo dự báo khí 
hậu (Cli) trên các vùng khí hậu 

Mô hình  REGCM clWRF MM5CL Cli 

B
1 

ME -4.3 1.0 0.7 0.7 
MAE 6.8 3.2 3.2 3.2 

RMSE 11.1 4.9 4.9 4.9 
CORR 0.75 0.94 0.94 0.94 

B
2 

ME -5.5 2.7 -3.5 -2.5 
MAE 7.0 6.3 5.9 3.3 

RMSE 10.0 9.1 8.8 5.2 
CORR 0.78 0.78 0.75 0.95 

B
3 

ME -11.6 -0.4 -5.8 -3.9 
MAE 12.4 5.2 6.6 4.6 

RMSE 16.2 6.9 9.2 6.4 
CORR 0.48 0.86 0.84 0.94 

B
4 

ME -12.9 -1.9 -1.8 -1.2 
MAE 14.0 6.0 6.0 5.6 

RMSE 18.1 7.7 7.8 7.2 
CORR 0.87 0.95 0.95 0.96 

N
1 

ME -6.1 -1.4 -1.8 -1.7 
MAE 11.5 8.4 8.2 8.3 

RMSE 17.6 13.2 12.8 12.9 
CORR 0.74 0.84 0.86 0.85 

N
2 

ME 0.3 1.1 1.2 1.2 
MAE 2.1 2.1 2.2 2.2 

RMSE 4.1 4.4 4.4 4.4 
CORR 0.95 0.95 0.95 0.95 

N
3 

ME 0.7 0.6 0.7 0.7 
MAE 2.9 2.8 2.9 2.9 

RMSE 4.1 3.9 4.1 4.1 
CORR 0.56 0.58 0.56 0.56 

V
ie

tn
am

 ME -7.4 0.0 -2.3 -1.6 
MAE 9.5 5.3 5.6 4.6 

RMSE 14.2 8.1 8.6 7.3 
CORR 0.81 0.92 0.91 0.94 
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6.6. Số ngày rét đậm, rét hại 

Tương tự như cách đánh giá sai số dự báo NH35, sai số dự báo NC15 của các 
mô hình được dẫn ra trên các hình 6.16 - 6.18. Số liệu quan trắc cho thấy các khu 
vực B1-B3 trong các tháng mùa đông trị số của NC15 lớn nhất. Một số trạm tại 
vùng N2 cũng xảy ra rét đậm trong các tháng mùa đông do độ cao địa hình. Trong 
khi đó, trị số NC15 lớn nhất ở các vùng khí hậu B1-B3 liên quan với hoạt động của 
các đợt không khí lạnh từ phía Bắc. 

Nhận thấy các mô hình dự báo NC15 khá tốt cho các vùng khí hậu B1-B3 
trong khoảng thời gian 9/2012 - 3/2013, với sai số dao động trong khoảng ±20%. 
Ngoài khoảng thời gian này, các mô hìnhcho xu hướng dự báo NC15 thiên cao với 
giá trị sai số lớn (một số trạm có sai số gần tới 100%). Xu hướng thiên cao này cũng 
xuất hiện ở vùng khí hậu N2. So với dự báo khí hậu, dự báo NC15 từ các mô hình 
chỉ cải thiện được một ít, cao nhất vào khoảng 20%. 

 
Hình 6.16: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày rét đậm (NC15) dự báo từ mô 

hình RegCM 
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Hình 6.17: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày rét đậm (NC15) dự báo từ mô 

hình clWRF 

 
Hình 6.18: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày rét đậm (NC15) dự báo từ mô 

hình MM5CL 
Đối với dự báo số ngày rét hại (NC13), kết quả đánh giá về cơ bản tương tự 

như với NC15 (hình 6.19, 6.20 và 6.21). Các mô hình cho dự báo tương đối tốt 
NC13 tại một số nơi thuộc vùng khí hậu B1-B3, đặc biệt là trong các tháng mùa 
đông.  
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Do các vùng khí hậu phía Nam hầu như không chịu tác động của các đợt rét 
đậm, rét hại nên bảng 6.11 và 6.12 chỉ dẫn ra các chỉ số đánh giá sai số dự báo cho 
4 vùng khí hậu phía Bắc (B1-B4), nơi thực sự chịu ảnh hưởng của hoạt động không 
khí lạnh về mùa đông. Có thể nhận thấy rằng mặc dù các mô hình đã nắm bắt được 
xu thế của số ngày rét đậm (NC15), rét hại (NC13) trên các vùng khí hậu, thể hiện ở 
trị số của hệ số tương quan khá cao, hầu hết đều lớn hơn 0.85 và có nhiều trường 
hợp trên 0.9, tuy nhiên, giá trị của chỉ số ME đều dương khá lớn, và có độ lớn tương 
đương với MAE, phản ánh một thực tế rằng các mô hình dự báo thiên cao NC15 và 
NC13. Điều đó hoàn toàn phù hợp với những kết quả nhận được trong chương 5 
rằng các mô hình luôn có xu hướng dự báo thiên thấp nhiệt độ không khí T2m. Việc 
dự báo thiên thấp T2m đã dẫn đến hiện tượng dự báo khống NC15 và NC13 của các 
mô hình. 

Trên tất cả các vùng khí hậu, sai số dự báo của các mô hình luôn lớn hơn sai 
số dự báo khí hậu, chứng tỏ các mô hình có kỹ năng dự báo kém hơn dự báo khí 
hậu. Vấn đề nằm ở chỗ, tính hệ thống của sai số dự báo (ME luôn dương và có trị số 
tương đương MAE) kết hợp với mức độ tương quan tốt giữa dự báo và quan trắc 
(giá trị của hệ số tương quan khá cao) cho phép hy vọng tìm được một phương pháp 
hiệu chỉnh nào đó để cải thiện chất lượng dự báo.  

 
Hình 6.19: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày rét hại (NC13) dự báo từ mô 

hình RegCM 
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Hình 6.20: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày rét hại (NC13) dự báo từ mô 

hình clWRF 

 
Hình 6.21: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày rét hại (NC13) dự báo từ mô 

hình MM5CL 
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Bảng 6.11: Tương tự bảng 6.10 nhưng cho NC15 

Mô hình REGCM clWRF MM5CL Cli 
B

1 
ME 22.9 25.0 45.3 12.8 

MAE 23.4 26.2 46.0 15.7 

RMSE 29.4 30.0 62.4 22.4 

CORR 0.83 0.84 0.7 0.84 

B
2 

ME 15.7 17.0 26.2 8.8 

MAE 16.0 17.2 31.4 9.9 

RMSE 19.1 21.2 43.9 13.3 

CORR 0.96 0.95 0.71 0.96 

B
3 

ME 12.6 13.4 27.3 6.9 

MAE 12.6 13.4 27.5 7.4 

RMSE 16.1 17.0 39.3 10.1 

CORR 0.96 0.97 0.9 0.96 

B
4 

ME 10.7 11.6 20.2 6.5 

MAE 10.8 11.6 20.3 6.6 

RMSE 15.7 16.7 32.7 9.9 

CORR 0.9 0.89 0.81 0.93 

V
ie

tn
am

 ME 11.9 12.3 21.9 6.7 

MAE 12.0 12.5 22.9 7.2 

RMSE 17.4 18.0 36.7 12.0 

CORR 0.92 0.92 0.77 0.94 
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Bảng 6.12: Tương tự bảng 6.10 nhưng cho NC13 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL Cli 

B
1 

ME 19.9 21.0 39.9 10.8 

MAE 19.9 21.0 40.1 11.3 

RMSE 25.0 25.0 54.7 16.9 

CORR 0.84 0.87 0.66 0.87 

B
2 

ME 11.4 13.2 21.6 5.9 

MAE 11.5 13.4 24.5 6.5 

RMSE 14.6 17.3 35.5 8.9 

CORR 0.97 0.96 0.72 0.98 

B
3 

ME 8.8 9.6 21.7 4.3 

MAE 8.9 9.6 21.7 4.6 

RMSE 12.7 14.0 32.4 6.6 

CORR 0.96 0.96 0.89 0.95 

B
4 

ME 6.7 6.7 14.0 3.3 

MAE 6.9 6.7 14.0 3.3 

RMSE 11.3 11.4 25.9 5.4 

CORR 0.87 0.81 0.74 0.92 

V
ie

tn
am

 ME 8.0 8.5 16.2 4.2 

MAE 8.1 8.5 16.7 4.4 

RMSE 13.1 13.9 29.7 8.0 

CORR 0.9 0.91 0.71 0.94 

 

6.7. Số ngày nóng và đêm lạnh  

Sai số dự báo số ngày nóng (NTX90p) của các mô hình được đưa ra trong các 
hình từ 6.22 đến 6.24. Từ số liệu quan trắc có thể thấy số ngày nóng xảy ra tương 
đối trải đều trên các vùng khí hậu với trung bình trong 6 tháng dao động trong 
khoảng 5-20 ngày. Giá trị sai số dự báo NTX90p từ các mô hình vào khoảng ±20-
40%, một vài trạm có thể đạt trên 40%, gần tương đương với dự báo khí hậu. Tuy 
vậy, xét về độ lớn sai số có thể nói kỹ năng dự báo NTX90p của các mô hình cao 
hơn dự báo khí hậu khoảng 10-20%. 
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Sai số dự báo số đêm lạnh (NTN10p) của các mô hình được cho trên các hình 
6.25 đến 6.27. Việc phân tích tương tự cũng cho thấy không có sự cải thiện đáng kể 
về dự báo NTN10p của các mô hình khi so với dự báo khí hậu. 

 
Hình 6.22: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày nóng (NTX90p) dự báo từ mô 

hình RegCM 
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Hình 6.23: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày nóng (NTX90p) dự báo từ mô 

hình clWRF 

 
Hình 6.24: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày nóng (NTX90p) dự báo từ mô 

hình MM5CL 
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Hình 6.25: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số đêm lạnh (NTN10p) dự báo từ mô 

hình RegCM 

 
Hình 6.26: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số đêm lạnh (NTN10p) dự báo từ mô 

hình clWRF 
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Hình 6.27: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số đêm lạnh (NTN10p) dự báo từ mô 

hình MM5CL 
 

Bảng 6.13 và 6.14 đưa ra các chỉ số đánh giá sai số dự báo NTX90p và 
NTN10p của các mô hình cũng như của dự báo khí hậu tính cho các vùng khí hậu 
trên toàn quốc. Điều thú vị là hầu như các mô hình đều có kỹ năng dự báo NTX90p 
tốt hơn nhiều so với dự báo khí hậu, thể hiện ở chỗ sai số MAE và RMSE của các 
mô hình trên tất cả các vùng khí hậu đều nhỏ hơn rất nhiều so với dự báo khí hậu. 
Trong khi đó kỹ năng dự báo NTN10p của các mô hình lại hầu như chỉ tương 
đương với dự báo khí hậu. Sai số dự báo NTX90p và NTN10pcủa các mô hình nói 
chung không có sự khác biệt giữa các vùng khí hậu. 

Đáng chú ý ở đây là, khác với dự báo NH35, NC15 và NC13, tương quan giữa 
dự báo và quan trắc đối vớiNTX90p và NTN10p của các mô hình đều rất thấp, cao 
nhất là trường hợp dự báo NTN10p cho vùng khí hậu B1, với hệ số tương quan trên 
0.4. Hầu hết các trường hợp còn lại hệ số tương quan chỉ dao động trong khoảng 
0.1-0.2, thậm chí có giá trị âm. Giá trị hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc 
nhỏ gợi lên rằng khả năng tìm giải pháp hiệu chỉnh sản phẩm dự báo trong trường 
hợp này không thể căn cứ vào sai số hệ thống (bias).  

 

 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

181 

 

Bảng 6.13: Tương tự bảng 6.10 nhưng cho NTX90p 
Mô hình  REGCM clWRF MM5CL Cli 

B
1 

ME -1.2 -1.2 -1.4 -6.7 
MAE 1.5 1.6 1.6 6.7 

RMSE 1.9 1.9 2.1 6.9 
CORR -0.22 -0.21 -0.19 -0.2 

B
2 

ME -0.3 -0.3 -0.7 -5.8 
MAE 1.0 1.0 1.2 5.8 

RMSE 1.3 1.3 1.9 6.0 
CORR 0.22 0.25 0.13 0.27 

B
3 

ME -0.7 -0.7 -0.9 -6.3 
MAE 1.1 1.1 1.2 6.3 

RMSE 1.4 1.5 1.6 6.4 
CORR 0.22 0.17 0.15 0.23 

B
4 

ME -0.7 -0.8 -1.0 -6.3 
MAE 1.1 1.1 1.2 6.3 

RMSE 1.5 1.5 1.6 6.4 
CORR -0.19 -0.2 -0.19 -0.2 

N
1 

ME -1.9 -1.9 -2.1 -7.4 
MAE 2.3 2.3 2.4 7.4 

RMSE 3.3 3.3 3.4 7.9 
CORR 0.21 0.21 0.22 0.22 

N
2 

ME -0.9 -0.9 -1.1 -6.4 
MAE 1.3 1.3 1.4 6.4 

RMSE 1.6 1.6 1.8 6.5 
CORR 0.2 0.23 0.19 0.19 

N
3 

ME -1.3 -1.3 -1.5 -6.8 
MAE 1.8 1.8 1.9 6.8 

RMSE 2.3 2.3 2.4 7.1 
CORR 0.01 0.01 0.02 0.06 

V
ie

tn
am

 ME -0.9 -0.9 -1.2 -6.5 
MAE 1.3 1.3 1.5 6.5 

RMSE 1.9 1.9 2.1 6.7 
CORR 0.15 0.15 0.16 0.16 

 

 

 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

182 

 

Bảng 6.14: Tương tự bảng 6.10 nhưng cho NTN10p 
Mô hình  REGCM clWRF MM5CL Cli 

B
1 

ME -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 
MAE 1.0 0.9 1.0 0.9 

RMSE 1.2 1.2 1.2 1.1 
CORR 0.43 0.47 0.47 0.48 

B
2 

ME -0.2 -0.2 -0.4 0.1 
MAE 0.9 0.9 1.0 0.9 

RMSE 1.1 1.1 1.5 1.1 
CORR 0.2 0.21 0.16 0.23 

B
3 

ME -0.3 -0.3 -0.3 0.0 
MAE 0.9 0.9 0.9 0.9 

RMSE 1.2 1.2 1.2 1.2 
CORR 0.18 0.17 0.18 0.23 

B
4 

ME -0.5 -0.5 -0.6 -0.3 
MAE 0.9 0.9 0.9 0.8 

RMSE 1.3 1.3 1.3 1.2 
CORR 0.26 0.25 0.24 0.26 

N
1 

ME -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 
MAE 2.1 2.1 2.2 2.1 

RMSE 3.4 3.4 3.4 3.3 
CORR -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 

N
2 

ME -0.7 -0.8 -0.8 -0.5 
MAE 1.3 1.3 1.4 1.3 

RMSE 1.9 1.9 1.9 1.8 
CORR 0.12 0.13 0.09 0.16 

N
3 

ME -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 
MAE 1.7 1.7 1.7 1.7 

RMSE 2.4 2.4 2.4 2.3 
CORR -0.14 -0.06 -0.12 -0.11 

V
ie

tn
am

 ME -0.6 -0.6 -0.7 -0.3 
MAE 1.2 1.2 1.2 1.1 

RMSE 1.8 1.8 1.9 1.7 
CORR 0.07 0.08 0.08 0.09 
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6.8. Số ngày mưa lớn và mưa cực đoan 

Một cách tương tự, sai số dự báo số ngày mưa lớn (NR50) của các mô hình 
RegCM, clWRF và MM5CL được lần lượt đưa ra trong các hình 6.28-6.30. Theo số 
liệu quan trắc, số ngày mưa lớn tập trung chủ yếu tại các vùng khí hậu B2-B4 và 
thường xảy ra trong các tháng đầu năm 2012 và cuối năm 2013. Trạm có NR50 lớn 
nhất là Bắc Quang, hơn 35 ngày trong 4 tháng cuối năm 2013.Từ hình 6.28 nhận 
thấy mô hình RegCM luôn dự báo R50 thiên cao ở một số trạm thuộc các vùng khí 
hậu B4-N3. Riêng các vùng khí hậu B1-B3, RegCM dự báo R50 thiên cao chỉ trong 
các tháng mùa đông năm 2012 và thiên thấp cho các tháng còn lại.Nói chung sai số 
dự báo R50 của RegCM lớn nhất tại vùng N1. So với dự báo khí hậu, RegCM có kỹ 
năng dự báo NR50 tốt hơn từ 10-20% tại hầu hết các vùng khí hậu, ngoại trừ vùng 
N1. 

Mô hình clWRF dự báo NR50 thiên thấp tại hầu hết các trạm (hình 6.29) trong 
khi dự báo khí hậu lại cho xu thế thiên cao (điển hình tại các vùng khí hậu B4-N3). 
Chất lượng dự báo NR50 của clWRF khá tốt tại các vùng khí hậu B4-N3. Đối với 
mô hình clWRF, chất lượng dự báo NR50 kém hơn dự báo khí hậu tại hầu hết các 
vùng khí hậu. Dự báo NR50 của clWRF chỉ tốt hơn dự báo khí hậu vào các tháng 
mùa đông năm 2012 tại các trạm thuộc vùng khí hậu B1-B3 và một vài trạm ở N2-
N3 trong năm 2013. 

Sai số dự báo NR50 của mô hình MM5CL về cơ bản tương đương mô hình 
RegCM tại các vùng khí hậu B1-B4 (hình 6.30). Tuy nhiên, MM5CL cho dự báo 
NR50 thiên thấp tại các vùng N1-N3. Chính vì vậy, kỹ năng dự báo NR50 của 
MM5CL cao hơn hẳn dự báo khí hậu tại các vùng khí hậu B1-B4 với mức độ cải 
thiện từ 20-40%. Tại các vùng khí hậu còn lại, chất lượng dự báo NR50 của mô 
hình này tốt hơn dự báo khí hậu tại nhiều trạm, nhưng không đáng kể (khoảng 
10%). Nếu so sánh với mô hình RegCM và clWRF, kỹ năng dự báo NR50 của 
MM5CL tốt hơn, đặc biệt là tại các vùng N1-N3. 
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Hình 6.28: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

50mm (NR50) dự báo từ mô hình RegCM 
 

 
Hình 6.29: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

50mm (NR50) dự báo từ mô hình clWRF 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

185 

 
Hình 6.30: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

50mm (NR50) dự báo từ mô hình MM5CL 
 

Sai số dự báo NR95p của các mô hình RegCM, clWRF và MM5CL được lần 
lượt đưa ra trong các hình từ 6.31 - 6.33. Theo số liệu quan trắc, các vùng khí hậu 
có giá trị NR95p lớn gồm N1-N3 và chủ yếu xảy ra vào các tháng 8/2012 đến 
6/2013 (hình 6.20) trong đó tại N1 có các trạm Phan Rang và Phan Thiết. Các vùng 
khí hậu B1-B4 có trị số NR95p thấp, thường dưới 10 ngày/6 tháng. Có thể nhận 
thấy mô hình RegCM dự báo NR95p tương đối tốt tại các vùng khí hậu B1-B4 với 
giá trị sai số dao động trong khoảng ±20%. RegCM có xu hướng dự báo thiên thấp 
tại các trạm có trị số NR95p lớn. Trong khi đó dự báo khí hậu có xu hướng dự báo 
NR95p thiên thấp tại hầu hết các trạm. Xét trên tổng thể, RegCM có kỹ năng dự báo 
NR95p tốt hơn so với dự báo khí hậu từ 20-40% tại hầu hết các vùng khí hậu (điển 
hình là vùng N2) ngoại trừ một số trạm ở vùng N1. 
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Hình 6.31: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

phân vị mưa 95% (NR95p) dự báo từ mô hình RegCM 
 

Sai số dự báo NR95p của các mô hình clWRF và MM5CL tương đối giống 
nhau cả theo không gian và thời gian (hình 6.32 và 6.33). Các mô hình này đều cho 
dự báo NR95p thiên cao tại các vùng khí hậu B1-B3 trong các tháng từ 9/2012 đến 
3/2013 và dự báo thiên thấp tại các trạm có NR95p lớnở vùng khí hậu N1-N3 
(tương tự như mô hình RegCM). clWRF và MM5CL cho dự báo NR95p tốt nhất tại 
vùng khí hậu B4 (sai số dự báo dao động trong khoảng ±20%) và kém nhất tại các 
vùng khí hậu B1-B3, đặc biệt trong các tháng mùa đông năm 2012. 

Trong ba mô hình, RegCM cho dự báo NR95p tốt nhất. Dự báo NR95p từ các 
mô hình nói chung tốt hơn dự báo khí hậu tại hầu hết các vùng khí hậu ngoại trừ các 
vùng B1-B3 trong các tháng mùa đông năm 2012. 
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Hình 6.32: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

phân vị mưa 95% (NR95p) dự báo từ mô hình clWRF 

 
Hình 6.33: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

phân vị mưa 95% (NR95p) dự báo từ mô hình MM5CL 
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Sai số dự báo NR99pđược dẫn ra trong các hình từ 6.34 - 6.36. Về bản chất 
NR99p giống như NR95p, chỉ khác nhau về ngưỡng giá trị (thay vì phân vị 95% là 
phân vị 99%) nên phân bố quan trắc của NR99p về cở bản giống như NR95p. Mô 
hình RegCM cho dự báo NR99p thiên thấp nhưng sai số dự báo nhỏ hơn nhiều so 
với dự báo khí hậu (hình 6.34). Dự báo NR99p của các mô hình clWRF và MM5CL 
về cơ bản gần tương tự như của RegCM ngoại trừ các vùng khí hậu B1-B3 trong 
giai đoạn từ tháng 9/2012 đến 3/2013. So với dự báo khí hậu, dự báo NR99p từ các 
mô hình có chất lượng tốt hơn dự báo khí hậu tại hầu hết các vùng khí hậu ngoại trừ 
các vùng B1-B3 trong các tháng mùa đông 2012 (tương tự như trong dự báo 
NR95p). Trong ba mô hình,RegCM cho dự báo NR99p tốt nhất, đặc biệt là tại các 
vùng khí hậu B1-B4. 

 
Hình 6.34: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

phân vị mưa 99% (NR99p) dự báo từ mô hình RegCM 
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Hình 6.35: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

phân vị mưa 99% (NR99p) dự báo từ mô hình clWRF 

 
Hình 6.36: Tương tự hình 6.13 nhưng cho số ngày mưa có lượng mưa ngày lớn hơn 

phân vị mưa 99% (NR99p) dự báo từ mô hình MM5CL 
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Các chỉ số đánh giá sai số dự báo NR50, NR95p và NR99p của các mô hình 
cho các vùng khí hậu được trình bày trong các bảng 6.15 - 6.17. Đối với NR50, kỹ 
năng dự báo của mô hình RegCM dường như tương đương hoặc hơn kém một chút 
so với dự báo khí hậu tuỳ thuộc từng vùng. Kỹ năng dự báo của MM5CL kém hơn 
so với của RegCM. Còn kỹ năng của clWRF nói chung thấp hơn dự báo khí hậu ở 
tất cả các vùng khí hậu. Không có sự khác biệt nhiều về kỹ năng dự báo NR50 giữa 
các vùng khí hậu của các mô hình. Hệ số tương quan giữa quan trắc và dự báo của 
các mô hình RegCM và MM5Cl khá cao có thể là một dấu hiệu tốt cho việc tìm 
phương án hiệu chỉnh sản phẩm dự báo NR50 của hai mô hình này. 

Khác với NR50, các mô hình dường như cho kết quả dự báo NR95p và 
NR99p với sai số nhỏ hơn dự báo khí hậu khá nhiều trên tất cả các vùng khí hậu. Có 
thể nhận thấy kỹ năng dự báo NR95p và NR99p củamô hình RegCM cao hơn dự 
báo khí hậu trên tất cả các vùng khí hậu, đặc biệt là các vùng B1-B4, nơi mà sai số 
dự báo của RegCM nhỏ hơn rất nhiều so với dự báo khí hậu. Mô hình clWRF cũng 
có kỹ năng dự báo NR95p và NR99p cao hơn dự báo khí hậu trên hầu hết các vùng 
nhưng kém hơn RegCM. Trong khi đó mô hình MM5CL cho kỹ năng dự báo 
NR95p và NR99p thấp hơn dự báo khí hậu trên các vùng B1-B3; ở các vùng khác 
kỹ năng của MM5CL chỉ tương đương hoặc cao hơn dự báo khí hậu một ít. 

Trong trường hợp NR95p hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc khá cao 
ở các vùng N1-N3. Tất cả những trường hợp còn lại, kể cả đối với NR99p, hệ số 
tương quan nói chung khá thấp, nhiều trường hợp xấp xỉ 0, thậm chí có giá trị âm. 
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Bảng 6.15: Tương tự bảng 6.10 nhưng cho NR50 
Mô hình  REGCM clWRF MM5CL Cli 

B
1 

ME -0.9 -3.8 -1.2 -1.0 
MAE 1.9 3.9 2.1 2.0 

RMSE 2.8 5.2 3.0 2.9 
CORR 0.76 0.53 0.77 0.77 

B
2 

ME -1.8 -5.7 -2.2 -1.9 
MAE 3.1 5.8 3.3 3.2 

RMSE 5.1 8.1 5.3 5.1 
CORR 0.83 0.75 0.82 0.83 

B
3 

ME -1.7 -5.5 -2.6 -2.1 
MAE 2.7 5.5 2.9 2.7 

RMSE 3.7 6.9 4.1 3.7 
CORR 0.7 0.68 0.82 0.82 

B
4 

ME 0.7 -5.1 -1.1 -0.1 
MAE 2.5 5.1 2.2 2.2 

RMSE 3.4 6.4 3.1 3.0 
CORR 0.72 0.39 0.74 0.73 

N
1 

ME 2.6 -2.6 -0.2 1.4 
MAE 3.1 2.6 1.9 2.2 

RMSE 4.5 3.7 2.7 3.4 
CORR 0.59 0.61 0.72 0.73 

N
2 

ME 0.3 -2.9 -1.6 -0.1 
MAE 1.4 3.0 1.9 1.3 

RMSE 1.9 3.8 2.5 1.8 
CORR 0.76 0.53 0.7 0.76 

N
3 

ME 1.3 -1.4 -1.0 1.0 
MAE 1.5 1.6 1.3 1.4 

RMSE 2.0 2.1 1.7 1.8 
CORR 0.76 0.78 0.81 0.78 

V
ie

tn
am

 ME -0.2 -4.3 -1.6 -0.6 
MAE 2.5 4.4 2.4 2.3 

RMSE 3.7 6.0 3.6 3.5 
CORR 0.68 0.62 0.77 0.73 
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Bảng 6.16: Tương tự bảng 6.10 nhưng cho NR95p 
 Mô hình  REGCM clWRF MM5CL Cli 

B
1 

ME -1.0 4.5 8.1 -7.2 
MAE 2.9 8.3 11.9 7.2 

RMSE 8.1 13.4 21.9 10.8 
CORR -0.10 -0.12 -0.09 -0.04 

B
2 

ME 0.6 7.1 14.5 -5.7 
MAE 0.9 7.3 14.9 5.7 

RMSE 1.2 12.7 25.9 5.8 
CORR 0.26 0 0.12 -0.09 

B
3 

ME -0.3 5.2 13.6 -6.5 
MAE 1.6 6.3 14.3 6.5 

RMSE 4.1 11.3 24.0 7.7 
CORR 0.02 0.13 0.13 -0.25 

B
4 

ME 0.0 0.4 3.5 -6.2 
MAE 0.9 1.2 4.3 6.2 

RMSE 1.2 2.9 12.4 6.3 
CORR 0.29 0.15 0.06 0.02 

N
1 

ME 1.5 2.0 2.1 -4.7 
MAE 8.6 9.2 9.2 11.9 

RMSE 19.1 19.5 19.5 19.6 
CORR 0.53 0.58 0.52 0.53 

N
2 

ME -8.6 -8.2 -6.2 -14.8 
MAE 13.1 12.9 12.6 17.3 

RMSE 24.5 24.0 24.0 27.3 
CORR 0.65 0.67 0.67 0.65 

N
3 

ME -3.5 -2.8 -3.2 -9.7 
MAE 11.2 11.2 11.6 13.9 

RMSE 17.0 17.0 17.5 19.4 
CORR 0.77 0.77 0.76 0.77 

V
ie

tn
am

 ME -1.0 2.0 6.3 -7.2 
MAE 4.3 7.0 11.1 8.8 

RMSE 12.1 14.4 21.2 14.0 
CORR 0.66 0.57 0.39 0.66 
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Bảng 6.17: Tương tự bảng 6.10 nhưng cho NR99p 
 Mô hình  REGCM clWRF MM5CL Cli 

B
1 

ME -1.1 0.7 1.8 -5.1 
MAE 1.1 2.9 4.1 5.1 

RMSE 5.1 7.3 10.5 7.1 
CORR 0.15 -0.08 -0.06 0.14 

B
2 

ME -0.2 3.4 6.2 -4.2 
MAE 0.2 3.8 6.8 4.2 

RMSE 0.5 8.5 16.1 4.3 
CORR -0.01 -0.03 -0.08 -0.03 

B
3 

ME -0.2 1.6 7.5 -4.3 
MAE 0.3 2.2 8.1 4.3 

RMSE 0.6 6.2 17.2 4.3 
CORR 0.05 0.03 -0.07 0.11 

B
4 

ME -0.4 -0.4 1.7 -4.4 
MAE 0.4 0.5 2.6 4.4 

RMSE 0.8 1.2 10.1 4.5 
CORR 0.1 0.15 0.12 0.12 

N
1 

ME -3.6 -3.6 -3.8 -7.7 
MAE 3.6 3.6 3.8 7.7 

RMSE 12.4 12.0 12.5 14.1 
CORR 0.47 0.51 0.12 0.29 

N
2 

ME -7.8 -7.8 -7.5 -11.8 
MAE 7.8 7.8 8.3 11.8 

RMSE 18.4 18.4 18.8 20.4 
CORR 0.27 0.12 -0.06 0.11 

N
3 

ME -8.5 -8.6 -8.6 -12.5 
MAE 8.5 8.6 8.6 12.5 

RMSE 15.6 15.6 15.7 18.1 
CORR 0.12 0.29 -0.13 -0.14 

V
ie

tn
am

 ME -2.2 -1.0 1.4 -6.2 
MAE 2.2 3.4 5.8 6.2 

RMSE 8.8 9.9 14.7 10.5 
CORR 0.12 -0.03 -0.07 0.08 

6.9. Hạn hán 

Hiện tượng hạn hán được dự báo thông qua chỉ số hạn khắc nghiệt Palmer 
(Palmer Drought Severity Index - PDSI). Chỉ số PDSI do Palmer xây dựng dựa trên 
phương trình cân bằng nước, với mục đích tạo ra một thước đo chuẩn hóa cho điều 
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kiện khô/ẩm, cho phép so sánh giữa các khu vực và các tháng khác nhau (Palmer, 
1965). Được tính toán dựa trên số liệu nhiệt độ, lượng mưa và khả năng chứa nước 
của đất, chỉ số này đã được ứng dụng tại nhiều nơi và khai thác trong nhiều nghiên 
cứu (Alley, 1984; Dai và CS, 2004).  

 
Hình 6.37: Giá trị của PDSI xác định từ số liệu quan trắc tại 64 trạm. Trục tung là 

các tháng được dự báo (từ tháng 02/2012 đến tháng 11/2013). Trục hoành là 64 
trạm từ bắc vào nam (tên các trạm tương ứng phía dưới) 

 

Trên hình 6.37, giá trị của PDSI xác định từ số liệu quan trắc cho giai đoạn từ 
tháng 02/2012 đến tháng 11/2013 tại 64 trạm khí tượng. Thang màu phân biệt hai 
dải giá trị âm (màu nâu) và dương (xanh lá cây) tương ứng với điều kiện khô hạn và 
ẩm ướt. Chỉ số PDSI có giá trị âm càng lớn thể hiện điều kiện khô hạn càng khắc 
nghiệt. PDSI <-4 biểu thị trạng thái hạn cực trị. Ngược lại, giá trị dương của PDSI 
phản ánh điều kiện ẩm ướt; PDSI > 4 ứng với trạng thái cực trị ẩm. Khoảng giá trị [-
1,+1] của PDSI đại diện cho điều kiện gần chuẩn (thang màu nhạt và màu trắng). 
Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào ứng dụng cụ thể giá trị gần chuẩn có thể được quy định 
khác nhau (ví dụ, từ -2 đến 2 vẫn được coi là gần chuẩn ở khu vực Bắc Mỹ).  

Từ kết quả tính toán có thể nhận thấy, trong giai đoạn 2012-2013, hiện tượng 
hạn hán (với PDSI < -1) được xác định ở hầu hết các trạm trong cả nước, đặc biệt là 
khu vực B4. Tại khu vực này, hầu hết các trạm (như Vinh, Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Huế) 
đều cho giá trị PDSI âm lớn (nhỏ hơn -5). Trong khi đó, các khu vực khác thể hiện 
xu thế hạn nhẹ vào các tháng mùa hè (chỉ số PDSI khoảng -3), gần chuẩn và hơi ẩm 
ướt (PDSI khoảng từ -0.5÷+2) vào thời kỳ mùa đông.Sự chuyển đổi điều kiện 
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khô/ẩm ở các khu vực này cũng xảy ra chậm hơn (dễ chịu hơn) so với khu vực B4, 
nơi có thể chuyển từ pha khô hạn cực trị sang pha ẩm ướt mạnh chỉ sau 01-02 tháng 
(như tháng 10/2012 và 10/2013). Riêng khu vực N1, không có sự đồng nhất giữa 
các trạm cả về xu thế không gian và thời gian. 

Hình 6.38 biểu diễn giá trị của PDSI xác định từ sản phẩm dự báo của mô hình 
RegCM giai đoạn từ 02/2012 đến 11/2013 tương ứng với hạn dự báo từ 01 đến 06 
tháng. Có thể thấy trong trường hợp nàyhạn dự báocàng dài thì kết quả dự báo càng 
gần với thực tế hơn. Với hạn dự báo05 và 06 tháng, mô hình RegCM đã nắm bắt 
được hiện tượng hạn hán ở các vùng khí hậu phía Bắc (B1-B3) và phía Nam (N1-
N2). Tuy nhiên, kết quả dự báo cho khu vực B4 lại không được tốt. Sự chuyển mùa 
của điều kiện khô/ẩm cũng được mô hình RegCM nắm bắt tốt ở 02 hạn dự báodự 
báo này. Đối với các hạn dự báongắn hơn (từ 01 đến 04 tháng), kết quả dự báo sai 
lệch so với quan trắc khá nhiều. Nhìn chung các mô hình clWRF và MM5CL dường 
như cho kết quả dự báo kém hơn so với mô hình RegCM (hình 6.39, 6.40). 
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Hình 6.38: Giá trị của PDSI xác định từ sản phẩm dự báo của mô hình RegCM 

tại 64 trạm với hạn dự báo từ 01 đến 06 tháng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). 
Trục tung là các tháng được dự báo (từ tháng 02/2012 đến tháng 11/2013). Trục 
hoành là 64 trạm từ bắc vào nam (tên các trạm tương ứng phía dưới) 
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Hình 6.39: Tương tự hình 6.38 nhưng cho mô hình clWRF 

 
Hình 6.40: Tương tự hình 6.38 nhưng cho mô hình MM5CL 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

198 

 

6.10. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới 

Trên hình 6.41 dẫn ra kết quả quan trắc và mô phỏng số lượng XTNĐ từ mô 
hình RegCM (có độ phân giải 36km) khi sử dụng số liệu tái phân tích CFSR và 
XTNĐ dò tìm được từ chính trường tái phân tích CFSR0.5 với các bộ chỉ tiêu thích 
hợp nhất tương ứng với từng độ phân giải. Từ hình 6.41 có thể nhận thấy mặc dù số 
lượng XTNĐ mô phỏng từ RegCM chưa thực sự phù hợp với số lượng XTNĐ quan 
trắc, nhưng mô hình này đã mô phỏng được xu thế biến động theo thời gian, đặc 
biệt là vào các năm có hiện tượng El Nino như các năm 1997, 2002-2003, 2005-
2006. So với số lượng XTNĐ dò tìm được từ số liệu tái phân tích CFSR0.5, việc sử 
dụng mô hình RegCM để hạ quy mô động lực đã phần nào cải thiện được kết quả 
mô phỏng số lượng XTNĐ, cụ thể là vào các năm 1997, 1999-2000, 2005-2006, 
2008 và 2010 (số lượng XTNĐ dò tìm được từ các trường mô phỏng của RegCM đã 
phù hợp với quan trắc hơn). 

 
Hình 6.41: Số lượng XTNĐ khu vực Tây Bắc Thái Bình dương mô phỏng bởi 

RegCM (đường gạch nối), dò tìm từ số liệu CFSR0.5 (đường liền nét) và quan trắc 
(các cột) thời kỳ 1995-2010 khi sử dụng các bộ chỉ tiêu dò tìm tương ứng 
Hình 6.42 đưa ra kết quả thống kê số lượng XTNĐ trung bình theo từng tháng 

được dò tìm từ số liệu tái phân tích CFSR0.5 và mô phỏng từ mô hình RegCM. Có 
thể thấy, sai số mô phỏng số lượng XTNĐ trung bình trong từng tháng từ mô hình 
RegCM là tương đối nhỏ (1 - 3 cơn tùy thuộc vào từng tháng) trong đó có xu hướng 
thiên cao cho các tháng 6 - 9 và thiên thấp trong các tháng 10-12. Nói chung, mô 
phỏng XTNĐ từ mô hình RegCM đã phản ánh đúng qui luật hoạt động của mùa 
XTNĐ trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đó là bắt đầu vào khoảng tháng 5 - 
6, đạt cực đại trong các tháng 8-9, và bắt đầu giảm từ tháng 10. Ngoài ra, từ hình 
6.31 cũng nhận thấy RegCM đã mô phỏng được sự xuất hiện một số XTNĐ trong 
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các tháng 1 - 4 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong giai đoạn 1995-2010. 
Kết quả mô phỏng này là hoàn toàn với thực tế.  

 
Hình 6.42: Tương tự như hình 6.41 nhưng cho giá trị trung bình tháng 
Để minh chứng cho các nhận định nói trên, hình 6.43 dưới dây minh họa các 

quĩ đạo XTNĐ dò tìm được từ các trường mô phỏng của RegCM và các quĩ đạo 
quan trắc XTNĐ trong giai đoạn từ 1995-2010. Có thể nhận thấy mô hình RegCM 
đã mô phỏng khá hợp lý phân bố quĩ đạo và các khu vực bị ảnh hưởng của XTNĐ 
trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông. Cụ thể, các dạng quĩ đạo 
parabol của các cơn XTNĐ hoạt động ở phía Đông của Philippines và dạng quĩ đạo 
thẳng của các cơn XTNĐ hoạt động ở Biển Đông đã được mô phỏng khá tốt bởi mô 
hình RegCM. Khu vực có mật độ XTNĐ hoạt động nhiều nhất là từ 1200C-1500E, 
100N-300N cũng được RegCM mô phỏng khá tốt.  

Bên cạnh các kết quả rất đáng khích lệ nói trên, vẫn còn một số hạn chế trong 
việc mô phỏng hoạt động của XTNĐ trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ mô 
hình mô RegCM. Cụ thể, mô phỏng XTNĐ của RegCM vẫn chưa nắm bắt tốt được 
hoạt động của các XTNĐ trong khu vực ngoài kinh độ 1600E. Nguyên nhân là do 
miền tích phân của mô hình RegCM chỉ đến 1800E nên khu vực này bị ảnh hưởng 
nhiều bởi điều kiện biên. Mặc khác, nhiều XTNĐ đã hình thành ở ngoài kinh độ 
1800E và di chuyển vào mô hình tính toán của mô hình. Tuy nhiên, do số liệu đầu 
vào cho mô hình RegCM được lấy từ số liệu tái phân tích CFSR có độ phân giải 2.5 
x 2.5 độ, nên khả năng nắm bắt được hoạt động của XTNĐ trong nguồn số liệu này 
cũng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng mô phỏng XTNĐ của mô hình RegCM. Bên 
cạnh đó, thuật toán dò tìm tâm XTNĐ được sử dụng trong nghiên cứu này vẫn còn 
một số bất cập như việc dò tìm ra các tâm XTNĐ hình thành trên đất liền (phía Nam 
Trung Quốc - tìm nhầm tâm của một vùng thấp hoạt động trên đất liền). Ngoài ra, 
chương trình dò tìm tâm bão vẫn chưa có khả năng xử lý các tình huống có một cơn 
bão đang hoạt động thì yếu đi thành ATNĐ, sau đó lại mạnh lên thành bão, … 
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Những hạn chế này có thể dẫn đến số lượng XTNĐ dò tìm được chưa phản ánh 
đúng số lượng thực được mô phỏng bởi RegCM. 

  
Hình 6.43: Phân bố quĩ đạo XTNĐ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mô phỏng bởi 

RegCM (trái) và quan trắc (phải) thời kỳ 1995-2010 
Các kết quả phân tích nói trên đã chỉ ra tính hiệu quả của việc ứng dụng mô 

hình RegCM trong việc mô phỏng hoạt động của XTNĐ trên khu vực Tây bắc Thái 
Bình Dương. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để áp dụng mô hình này trong dự 
báo mùa bão. Hình 6.44 đưa ra các kết quả dự báo số lượng XTNĐ trong từng tháng 
từ 4 lần dự báo của tháng bắt đầu dự báo (các cột màu xám) và trung bình tháng 
(trung bình của 4 dự báo - các cột màu đen) cho đến hạn dự báo 6 tháng được dự 
báo từ mô hình RegCM với số liệu đầu vào từ mô hình toàn cầu CFS có độ phân 
giải 10 x 10. Các hình từ (a)-(d) tương ứng đưa ra dự báo số lượng XTNĐ bắt đầu dự 
báo từ tháng 2-4 của năm 2012. Tương tự, các hình từ (e)-(h) tương ứng cho mùa 
bão 2013. Có thể thấy trong mùa bão 2012, các dự báo số lượng XTNĐ từ RegCM 
có xu hướng thiên thấp hơn so với thực tế tại hầu hết các lần dự báo và hạn dự báo 
với mức độ sai số dao động 1-3 cơn/tháng. Các hạn dự báo càng gần thì độ chính 
xác càng cao. Đối với các tháng đầu mùa bão, dự báo số lượng XTNĐ từ RegCM 
thường thiên cao. Tuy nhiên, khi vào các tháng chính của mùa bão (8-10), dự báo 
của RegCM lại có xu hướng thiên thấp. Các kết quả tương tự cũng được tìm thấy 
khi xem xét cho mùa bão năm 2013. Nếu xem xét từng dự báo riêng lẻ từ RegCM, 
có thể thấy các dự báo số lượng XTNĐ từ mô hình này nắm bắt tốt được qui luật 
phân bố bão theo từng tháng. Ngoài ra, tính quán tính của mô hình RegCM được 
đảm bảo giữa các lần dự báo liên tiếp với nhau (không bị “nhảy”). 
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Hình 6.44: (a)-(d) Bốn lần dự báo 6 tháng (các cột màu xám) và trung bình tháng 

dự báo (màu đen) số lượng XTNĐ khu vực Tây Bắc Thái Bình dương từ dự báo của 
RegCM_CFS1.0 cho các dự báo chạy trong a) tháng 2, b) tháng 3, c) tháng 4, và 
d) tháng 5, và số lượng XTNĐ quan trắc (màu đỏ) trong mùa bão năm 2012; (e)-
(h) tương tự như (a)-(d) nhưng cho mùa bão 2013. Các thanh dọc chỉ mức tin cậy 

95%. 
 

Khác với hình 6.44 ở trên đưa ra kết quả dự báo số lượng XTNĐ trung bình 
tháng cho từng tháng được dự báo, hình 6.45 dưới đây dẫn ra kết quả dự báo tổng 
số XTNĐ trong 6 tháng được dự báo ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương nhận từ 
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4 lần dự báo thời gian thực (màu xám) và trung bình tháng (màu đen) được dự báo 
từ mô hình RegCM với đầu vào CFS cho giai đoạn thử nghiệm từ tháng 2 đến tháng 
5 của các năm 2012 và 2013. (các ký hiệu W1, W2, W3, và W4 ký hiệu các lần 
chạy dự báo vào các tuần tương ứng trong tháng). Có thể thấy, các dự báo từ 
RegCM có xu hướng thiên cao tại hầu hết các lần dự báo thử nghiệm với sai số dự 
báo tổng số lượng XTNĐ trong 6 tháng dự báo vào khoảng 5 cơn. Nói chung, dự 
báo số lượng XTNĐ từ mô hình RegCM cho mùa bão năm 2012 tốt hơn mùa bão 
năm 2013. 

Tương tự hình 6.45, hình 6.46 đưa ra các kết quả dự báo tổng số XTNĐ trong 
6 tháng dự báo chỉ tính trong khu vực từ 1000E-1200E, 50N-250N. Các kết quả đánh 
giá cho thấy dự báo tổng số XTNĐ từ RegCM vẫn duy trì xu hướng thiên cao trong 
khu vực này tại hầu hết các lần dự báo thử nghiệm với sai số dự báo tổng số lượng 
XTNĐ trong 6 tháng dự báo vào khoảng 2-4 cơn. Chất lượng dự báo số lượng 
XTNĐ từ RegCM cho 2 mùa bão này không có nhiều khác biệt. Hình 6.47 đưa ra 
các quĩ đạo XTNĐ dự báo 6 tháng bằng RegCM với số liệu CFS tại lần dự báo đầu 
tiên của các tháng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012 trong đó a) quĩ đạo XTNĐ dự 
báo từ tháng 3 đến tháng 8; b) từ tháng 4 đến tháng 9; c) từ tháng 5 đến tháng 10; d) 
từ tháng 6 đến tháng 11. Nói chung, dự báo quĩ đạo XTNĐ hạn mùa từ mô hình 
RegCM đã nắm bắt tốt hoạt động của XTNĐ trên khu vực Tây Bắc Thái Bình 
Dương cả về số lượng, khu vực hoạt động và kiểu dáng quĩ đạo, đặc biệt là các 
XTNĐ hình thành ở phía đông của Phillipines. Tuy nhiên, vẫn còn một số XTNĐ 
hình thành ở trên biển Đông chưa được nắm bắt bởi RegCM. 
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Hình 6.45: So sánh tổng số XTNĐ khu vực Tây Bắc Thái Bình dương nhận từ 4 lần 

dự báo thời gian thực (màu xám) và trung bình tháng (màu đen) của 
RegCM_CFS1.0 và quan trắc (màu đỏ) đối với các dự báo trong tháng 2 đến tháng 
5 năm 2012 và 2013. W1, W2, W3, và W4 ký hiệu các lần chạy dự báo vào các tuần 

tương ứng trong tháng. Số lượng XTNĐ ở đây là tính cho tổng số lượng dự báo 
trong cả 6 tháng 

 
Hình 6.46: Tương tự như hình 6.45 nhưng cho miền 1000E-1200E; 50N-250N 
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Hình 6.47: Quĩ đạo bão dự báo 6 tháng bằng RegCM với số liệu CFS tại lần dự 
báo đầu tiên của các tháng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012, a) quĩ đạo bão dự 

báo từ tháng 3 đến tháng 8; b) từ tháng 4 đến tháng 9; c) từ tháng 5 đến tháng 10; 
d) từ tháng 6 đến tháng 11; và (e)-(h) tương tự như đối với (a)-(d) nhưng là quĩ 

đạo bão quan trắc 

!

!

!

!
Figure 10. Similar to Fig. 7 but from the 6-month forecasts issued in February to May 2012, using 
the RegCM4.2 model to downscale the CFS forecast. a) a 6-month forecast from February to 
August; b) March to September; c) April to October; d) May to November; and (e)-(h) the 
corresponding observed during the similar period for the 2012 season. 

(a)!

(b)!

(c)!

(d)!
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6.11. Nhận xét chung 

Từ những kết quả trên đây có thể rút ra một số nhận xét sau: 

Đối với dự báo nhiệt độ cực trị tuyệt đối (TXx và TNn), nhìn chung sai số của 
cả ba mô hình đều có xu hướng thiên thấp, tuy nhiên phân bố của sai số theo không 
gian và thời gian được dự báo khá phức tạp. Sai số sau khi hiệu chỉnh của RegCM 
và MM5CL hầu như chỉ trong khoảng [-2,+2]. Việc hiệu chỉnh bằng BAS và SUC 
đối với clWRF hầu như không mang lại hiệu quả, nhưng KF lại làm cho kết quả dự 
báo được cải thiện đáng kể. Một đặc điểm đáng chú ý là sai số của cả ba mô hình có 
sự biến động mạnh theo không gian và tháng được dự báo nhưng biến đổi không 
nhiều theo hạn dự báo. Trong ba phương pháp hiệu chỉnh, đối với RegCM và 
MM5CL, SUC vẫn cho kết quả tốt nhất, trong khi đó đối với clWRF là phương 
pháp KF. Đối với TNn, dự báo của các mô hình trước và sau khi hiệu chỉnh hầu như 
rất kém. Việc hiệu chỉnh dù đã làm giảm sai số đáng kể nhưng vẫn còn khá lớn. Nói 
chung, tính dự báo được của TNn là quá thấp, thấp hơn nhiều so với TXx. 

Sự khác biệt về sai số dự báo TXx giữa các vùng khí hậu không nhiều. Một 
cách tương đối có thể thấy cả ba mô hình đều cho sai số dự báo TXx nhỏ nhất trên 
các vùng khí hậu phía Nam (N1-N3) với MAE vào khoảng 1.5-2.0oC, trong khi ở 
các vùng phía Bắc, MAE dao động trong khoảng 1.5-3oC. Trên các vùng B1-B4, 
hiệu chỉnh sai số không làm giảm sai số dự báo TNn. Hiệu chỉnh SUC trong cả ba 
mô hình đều làm giảm sai số dự báo TNn trên các vùng N1-N3 một cách khá ấn 
tượng với MAE khoảng 1.2-1.7oC đối với RegCM và khoảng 1.3-1.9oC và 1.3-
2.4oC tương ứng đối với clWRF và MM5CL. 

Xu thế dự báo Rx1d thiên âm của các mô hình clWRF và MM5CL thể hiện 
tương đối rõ. Chỉ số ME của clWRF và MM5CL dao động trong khoảng -40 -
20%. Về cơ bản chất lượng dự báo Rx1d của ba mô hình tương đương nhau. Sai số 
của các mô hình cũng không biến đổi nhiều giữa các hạn dự báo. Sai số dự báo 
Rx1d trên các vùng khí hậu phía Nam (N1-N3) nhỏ hơn so với các vùng phía Bắc. 
Sai số dự báo nói chung nằm trong khoảng 20-50% và khác biệt giữa các hạn dự 
báo cũng chỉ vào khoảng 15%. 

Sai số dự báo Rx5d của các mô hình nói chung lớn hơn sai số dự báo Rx1d. 
Chỉ số ME của clWRF dao động trong khoảng -60 -80% trong khi của MM5CL là 
-20 -40%, còn của RegCM gần như bằng 0. Sai số dự báo Rx5d của mô hình 
MM5CL và RegCM nhỏ hơn đáng kể so với mô hình clWRF. Đáng chú ý là sự 
chênh lệch giá trị giữa MAE và RMSE khá lớn, chứng tỏ tính biến động mạnh của 

÷

÷

÷
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sai số dự báo. Chênh lệch sai số MAE giữa các vùng khí hậu về cơ bản không quá 
lớn mặc dù vẫn lớn hơn so với dự báo Rx1d.  

Xét về quan hệ tương quan, có thể nói các mô hình đã nắm bắt được xu thế 
của hiện tượng nắng nóng (NH35). Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc khá 
cao với đa số trường hợp trên 0.75, thậm chí trên 0.95. Mô hình RegCM cho dự báo 
thiên thấp lớn trên hầu hết các vùng khí hậu, trừ N2 và N3. MM5CL cũng cho xu 
thế dự báo thiên thấp nhưng nhỏ hơn RegCM. Dự báo của clWRF có sai số ME nhỏ 
nhất về trị tuyệt đối trên hầu như tất cả các vùng khí hậu. Căn cứ vào hệ số tương 
quan, MAE và RMSE có thể thấy clWRF và MM5CL có kỹ năng dự báo NH35 tốt 
hơn mô hình RegCM nhưng cũng chỉ tương đương với dự báo khí hậu trên hầu hết 
các vùng khí hậu 

Mặc dù các mô hình đã nắm bắt được xu thế của số ngày rét đậm (NC15), rét 
hại (NC13) trên các vùng khí hậu, thể hiện ở trị số của hệ số tương quan khá cao, 
hầu hết đều lớn hơn 0.85 và có nhiều trường hợp trên 0.9, tuy nhiên các mô hình dự 
báo thiên cao NC15 và NC13.  

Hầu như các mô hình đều có kỹ năng dự báo NTX90p tốt hơn nhiều so với dự 
báo khí hậu với sai số MAE và RMSE trên tất cả các vùng khí hậu đều nhỏ hơn rất 
nhiều so với dự báo khí hậu. Trong khi đó kỹ năng dự báo NTN10p của các mô 
hình lại hầu như chỉ tương đương với dự báo khí hậu. Sai số dự báo NTX90p và 
NTN10pcủa các mô hình nói chung không có sự khác biệt giữa các vùng khí hậu. 

Đối với NR50, kỹ năng dự báo của RegCM dường như tương đương hoặc hơn 
kém một chút so với dự báo khí hậu tuỳ thuộc từng vùng. Kỹ năng dự báo của 
MM5CL kém hơn so với của RegCM. Còn kỹ năng của clWRF nói chung thấp hơn 
dự báo khí hậu ở tất cả các vùng khí hậu. Không có sự khác biệt nhiều về kỹ năng 
dự báo NR50 giữa các vùng khí hậu của các mô hình. Hệ số tương quan giữa quan 
trắc và dự báo của các mô hình RegCM và MM5Cl khá cao có thể là một dấu hiệu 
tốt cho việc tìm phương án hiệu chỉnh sản phẩm dự báo NR50 của hai mô hình này. 

Các mô hình dường như cho kết quả dự báo NR95p và NR99p với sai số nhỏ 
hơn dự báo khí hậu khá nhiều trên tất cả các vùng khí hậu. Trong trường hợp 
NR95p hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc khá cao ở các vùng N1-N3. Tất 
cả những trường hợp còn lại, kể cả đối với NR99p, hệ số tương quan nói chung khá 
thấp, nhiều trường hợp xấp xỉ 0, thậm chí có giá trị âm. 

Số lượng XTNĐ dự báo của mô hình RegCM khá phù hợp với quan trắc về 
qui luật phân bố bão theo từng tháng trong năm nhưng có xu hướng thấp hơn so với 
thực tế tại hầu hết các lần dự báo và hạn dự báo. Các hạn dự báo càng gần thì độ 
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chính xác càng cao. Số lượng XTNĐ dự báo thường thiên cao đối với các tháng đầu 
mùa bão, thiên thấp trong các tháng chính của mùa.  
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Chương 7. Qui trình dự báo hạn mùa cho Việt Nam 

 

7.1. Quy trình tổng quát 

Để có thể triển khai ứng dụng hệ thống dự báo hạn mùa dựa trên nguyên tắc 
hạ qui mô động lực sản phẩm dự báo toàn cầu bằng các mô hình khí hậu khu vực 
(RCM), cần phải chỉ ra qui trình vận hành các RCM. Hình 7.1 đưa ra qui trình tổng 
quát của hệ thống dự báo hạn mùa cho khu vực Việt Nam theo hai phương án: 1) Tự 
tạo các điều kiện ban đầu và điều kiện biên bằng việc chay các mô hình toàn cầu 
(GCM); và 2) Sử dụng sản phẩm dự báo toàn cầu sẵn có từ Internet. Về cơ bản, qui 
trình sẽ bao gồm ba bước chính là thu thập số liệu, vận hành các mô hình 
(GCM/RCM) và xử lý kết quả đầu ra.  

Tại bước thu thập số liệu, tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống dự báo mà các 
nguồn số liệu thích hợp sẽ được tải về. Chẳng hạn, nếu phải vận hành mô hình toàn 
cầu CCAM-CFS thì cần thu thập số liệu dự báo SST của mô hình CFS. Ngược lại, 
nếu chỉ chạy các mô hình RCM (ví dụ như RegCM) với đầu vào trực tiếp từ mô 
hình toàn cầu CFS, thì số liệu dự báo hạn mùa của CFS sẽ được thu thập. Tại bước 
xử lý kết quả đầu ra, nếu quá trình hiệu chỉnh dự báo được thực hiện, sản phẩm trực 
tiếp từ các RCM sẽ được hiệu chỉnh trước khi đưa ra kết quả dự báo cuối cùng. Nói 
chung, quy trình vận hành hệ thống dự báo hạn mùa dựa trên các mô hình 
GCM/RCM về cơ bản tuân theo quy trình vận hành chung của bất kỳ hệ thống mô 
hình số nào. 

Hình 7.2 đưa ra quy trình vận hành mô hình GCM trong điều kiện nghiệp vụ 
và cơ bản cũng gồm ba bước chính là thu thập số liệu, vận hành mô hình và xử lý 
kết quả đầu ra. Kết quả chạy các GCM có thể được sử dụng trực tiếp để dự báo mùa 
toàn cầu, các trường dự báo của chúng còn được dùng làm điều kiện ban đầu và 
điều kiện biên phụ thuộc vào thời gian cho các RCM. 

Qui trình chạy các mô hình RCM được cho trên hình 7.3. Nói chung không có 
sự khác biệt đáng kể giữa các qui trình chạy GCM và RCM, trừ quá trình tiền xử lý 
và hiệu chỉnh sản phẩm dự báo của các RCM mà kết quả sau bước này sẽ được sử 
dụng như là sản phẩm dự báo tác nghiệp. Nếu không thực hiện hiệu chỉnh dự báo, 
quá trình này về cơ bản tương tự với các qui trình chạy các mô hình dự báo thời tiết. 

Chi tiết về qui trình thu thập số liệu, vận hành các mô hình GCM 
(CAM/SOM, CCAM), các mô hình RCM (RegCM, MM5CL, clWRF), xử lý 
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sau mô hình RCM và hiển thị kết quả sẽ được lần lượt trình bày trong các 
mục 7.2 đến 7.5. 

 
Hình 7.1: Qui trình chạy hệ thống dự báo hạn mùa cho khu vực Việt Nam 
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Hình 7.2: Qui trình vận hành các mô hình GCM 
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Hình 7.3: Quy trình vận hành các mô hình RCM 
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7.2. Qui trình tự động thu thập số liệu mô hình CFS 

7.2.1. Phương pháp tách và ghép dữ liệu trong quá trình thu thập số liệu 
Để phục vụ cho mục đích dự báo hạn mùa nghiệp vụ dựa trên các RCM, trong 

nghiên cứu này chúng tôi sử dụng kết quả dự báo của CFS được cung cấp tại: 
http://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/cfs/prod/cfs/. Như đã trình bày 
trong mục 3.3 chương 3, các sản phẩm dự báo hạn mùa của CFS được cung cấp cho 
cộng đồng đến hạn dự báo 6 tháng với bước thời gian giữa các sản phẩm là 6h và 
cung cấp các sản phẩm dự báo 1 lần/tuần. Các dữ liệu CFS trên máy chủ được đặt 
cấu trúc cây thư mục có quy ước tên như sau: cfs.YYYYMMDD/00/6hrly_grib_SH 
(với YYYY, MM, DD là năm, tháng và ngày của thời điểm bắt đầu dự báo (chỉ thu 
thập dữ liệu dự báo ốp 00 UTC); SH là số hiệu thành phần: 01, 02, 03, 04) tại địa 
chỉ trên. Các tệp tin số liệu cần thu thập gồm:  

  flxfYYYYMMDDHH.SH.Y1Y1Y1Y1M1M1D1D100.grb2  

  ipvfYYYYMMDDHH.SH.Y1Y1Y1Y1M1M1D1D100.grb2 

  pgbfYYYYMMDDHH.SH.Y1Y1Y1Y1M1M1D1D100.grb2  

với YYYYMMDDHH là thời điểm dự báo và Y1Y1Y1Y1M1M1D1D100là thời 
điểm bắt đầu dự báo (00h UTC ngày Y1Y1Y1Y1M1M1D1D1).Ví dụ, các tệp tin số 
liệu cần thu thập cho thời điểm bắt đầu dự báo lúc 00h ngày 09 tháng 05 năm 2012 
cho thành phần 01 là từ:  

  flxf2012050900.01.2012050900.grb2 

  ipvf2012050900.01.2012050900.grb2 

  pgbf2012050900.01.2012050900.grb2 

đến: 

  flxf2012120100.01.2012050900.grb2 

  ipvf2012120100.01.2012050900.grb2 

  pgbf2012120100.01.2012050900.grb2 

Dung lượng trung bình của các tệp tin lần lượt là: flxf - 4.0 MB, ipvf - 4.6 MB 
và pgbf - 21 MB. Như vậy tổng số các tệp tin số liệu cần thu thập cho một lần dự 
báo là hơn 8000 tệp tin (cho cả 4 thành phần) với tổng dung lượng vào khoảng 100 
GB. Tính trung bình 4 lần thu thập số liệu/1 tháng, tổng dung lượng số liệu CFS cần 
thu thập và lưu trữ trong suốt chiều dài của đề tài (3 năm) là: 100GB * 4 lần * 12 
tháng * 3 = 3600 GB = 14.4 TB. Đây là một lượng dữ liệu rất lớn khi xét trong toàn 
thể lượng dữ liệu cần lưu trữ khi thực hiện đề tài. 
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Có thể thấy rằng, các tệp tin số liệu đầu ra của CFS chứa khá nhiều trường 
thông tin và không phải thông tin nào cũng cần thiết cho việc chạy các mô hình 
GCM và RCM khác. Tệp tin flxf chứa thông tin 66 trường dữ liệu trên các mực 
khác nhau, với tổng cộng 101 mục dữ liệu. Tệp tin ipvf chứa thông tin 9 trường dữ 
liệu trên các mực khác nhau, tổng số mục dữ liệu là 130 mục. Tệp tin pgbf chứa dữ 
liệu của 38 trường trên các mực với tổng cộng 524 mục dữ liệu. Trong khuôn khổ 
đề tài này, chúng tôi chỉ sử dụng một phần nhỏ dữ liệu được lưu trong các tệp tin 
đầu ra của CFS, cụ thể: 9 trường - 21 mục của flxf, 2 trường - 2 mục của ipvf và 7 
trường - 194 mục của tệp tin pgbf. 

Sau khi tách để lưu trữ chỉ những trường dữ liệu cần thiết, dung lượng các tệp 
tin flxf, ipvf và pgbf lần lượt là: 1.1MB, 0.9MB và 8.2MB. Tổng dung lượng cần 
thiết để lưu trữ dữ liệu CFS cho dự báo 6 tháng chỉ còn trung bình 30 GB (cả 4 
thành phần), tức chỉ bằng 1/3 so với phương án lưu trữ toàn bộ. Việc tách dữ liệu có 
thể thực hiện khi dữ liệu đã được thu thập về máy tính. Tuy nhiên, mặc dù phương 
pháp này có thể giảm được dung lượng lưu trữ nhưng vẫn gây lãng phí thời gian và 
băng thông kết nối internet. Các tệp tin số liệu CFS được lưu trữ dưới định dạng 
GRIB2 (GRIB edition 2).  

Mỗi tệp tin GRIB thực chất là một tập hợp các bản ghi (mục) dữ liệu riêng và 
hoàn toàn có thể đứng độc lập. Chính vì vậy một tập các bản ghi GRIB có thể nối 
với nhau để thành 1 tệp tin GRIB và ngược lại, một tệp tin GRIB có thể được tách 
ra thành một tập bản ghi GRIB mà không làm mất thông tin trong các bản ghi. 
Thông tin bản ghi của 1 tệp tin GRIB2 có thể lấy được bằng công cụ wgrib2 trích 
đoạn thông tin bản ghi của tệp tin số liệu pgbf2012120100.01.2012051400.grb2 khi 
chạy với wgrib2. Thông tin này được gọi là index, mỗi tệp tin GRIB sẽ có một 
index khác nhau. Mỗi bản ghi bao gồm 6 trường, ngăn cách với nhau bằng một dấu 
“:” (bảng 7.1). 

Như vậy, mỗi bản ghi trong tệp tin số liệu CFS là dữ liệu của một trường khí 
tượng trên một mực nhất định và ở một thời điểm dự báo nhất định. Từ index của 
tệp tin CFS, bản ghi tương ứng với trường khí tượng cần thiết có thể được trích ra 
một cách dễ dàng. Ví dụ, bản ghi chứa dữ liệu của trường PRES tại mực "mean sea 
level" có thể trích dễ dàng từ tệp tin pgbf2012120100.01.2012051400.grb2 với 
index trong bằng cách đọc từ byte số 0 tới byte số 67690. Như trên đã trình bày, bản 
ghi này hoàn toàn có thể đứng độc lập hoặc ghép với các bản ghi khác để tạo thành 
tệp tin GRIB lớn hơn. Dải địa chỉ byte ứng với một (hoặc một tập) các bản ghi được 
gọi là byte-range. Trong ví dụ trên, byte range của PRES trên mực "mean sea level" 
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tại thời điểm dự báo 4824h là 0-67690. Khi biết thông tin này, dữ liệu của bản ghi 
có thể được tải trực tiếp từ internet với lệnh `curl'. Ví dụ:  

curl -r 0-67690 \ http://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/cfs/\ 

& prod/cfs/cfs.20120514/00/6hrly_grib_01/\ 

& pgbf2012120100.01.2012051400.grb2 > pres.grb2 

Sau khi thực thi lệnh trên, tệp tin pres.grb2 sẽ chứa dữ liệu của PRES trên mực 
"mean sea level". Như vậy, khi biết được index của 1 tệp tin số liệu CFS (có thể thu 
thập được từ cùng thư mục với số liệu CFS trên địa chỉ nomads.ncep.noaa.gov với 
dung lượng rất nhỏ) và với danh sách các mục dữ liệu cần sử dụng, chúng tôi có thể 
trích được đúng dữ liệu cần thiết từ trước khi thu thập, từ đó giảm băng thông kết 
nối internet và dung lượng lưu trữ.   

Bảng 7.1: Ví dụ mô tả thông tin bản ghi của tệp tin có định dạng GRIB2 
1:0:d=2012051400:PRES:mean sea level:4824 hour fcst: 
2:67691:d=2012051400:HGT:1 mb:4824 hour fcst: 
3:104278:d=2012051400:TMP:1 mb:4824 hour fcst: 
4:121396:d=2012051400:RH:1 mb:4824 hour fcst:  

Trong phần trên, chúng tôi đã trình bày phương pháp tách dữ liệu trước khi 
thu thập để tiết kiệm băng thông và dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, khi số lượng 
trường dữ liệu (tương ứng với số bản ghi GRIB) quá nhiều thì thời gian cần thiết để 
thiết lập kết nối (handshake) với máy chủ sẽ đóng một tỉ trọng lớn trong tổng thời 
gian thu thập số liệu. Ví dụ, nếu thu thập từng bản ghi trong tổng số 194 bản ghi cần 
thiết từ tệp tin pgbf, chương trình sẽ phải kết nối với máy chủ 194 lần. Với dung 
lượng trung bình của mỗi bản ghi chỉ vào khoảng vài chục KB thì thời gian 
handshake với máy chủ còn lớn hơn cả thời gian thu thập dữ liệu thực. Có thể nhận 
thấy rằng, một số bản ghi có địa chỉ liền kề nhau trong tệp tin số liệu CFS gốc. Vì 
vậy, để giảm thời gian thiết lập kết nối, byte-range của các bản ghi này sẽ được kết 
hợp với nhau. Trở lại ví dụ trên, thay vì thu thập từ byte 0-67690 và 67691-104277 
cho "PRES mean sea level" và "HGT 1mb", chúng tôi sẽ thu thập từ byte0 đến hết 
byte 104277. 

7.2.2. Giải pháp tăng băng thông thu thập số liệu  
Sau ghi ghép các khoảng byte-range, số lần kết nối với máy chủ để thu thập 

các bản ghi cho các tệp tin flxf, ipvf và pgbf sẽ giảm xuống còn từ vài lần đến vài 
chục lần. Nếu thu thập tuần tự, số lượng kết nối này vẫn còn khá lớn và tuỳ thuộc 
vào chất lượng kết nối internet, thời gian thu thập có thể không giảm được nhiều. 
Để tăng tốc thu thập, nhiều byte-range có thể được thu thập cùng một lúc, giống 
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như phần mềm IDM vẫn làm trên Windows. Việc thu thập một byte-range có thể 
được điều khiển bởi một luồng (thread).  

Lựa chọn số lượng thread tối đa được phép chạy cùng lúc (Nthread) cũng rất 
quan trọng. Khi số lượng thread quá nhiều, kết nối internet có thể bị nghẽn khiến 
cho lưu lượng dữ liệu thu thập giảm xuống. Thêm nữa, khi có quá nhiều thread 
chạy, tương ứng với số kết nối cùng lúc tới máy chủ tăng, tường lửa trên máy chủ 
có thể chặn tất cả kết nối từ địa chỉ IP của máy chạy chương trình thu thập. Thực 
nghiệm trên đường kết nối internet của nhóm nghiên cứu (đường 40 Mbps) cho thấy 
Nthread=16 sẽ cho kết quả tối ưu. Để khống chế số lượng thread tối đa được chạy 
cùng một lúc, chúng tôi sử dụng 1 tệp tin tạm trong RAM (thread_num) chứa số 
thread hiện chạy. Chương trình điều khiển chính tạo ra thread_num và ban đầu nó 
ghi duy nhất một giá trị là Nthread. Khi cfs_dl cần khởi tạo 1 thread thu thập, nó sẽ 
check xem giá trị trong thread_num có > 0 hay không, nếu đúng, thread sẽ được 
chạy và giá trị trong thread_num giảm đi 1. Khi 1 thread chạy xong, giá trị trong 
thread_num sẽ được tăng thêm 1. Bằng cách này, số lượng thread được chạy cùng 
một lúc sẽ không thể vượt quá Nthread. 

Các tập bản ghi GRIB (mảnh dữ liệu GRIB) sau khi được thu thập thì có thể 
được nối với nhau theo bất cứ thứ tự nào. Khi số lượng mảnh dữ liệu nhiều, đặc biệt 
với tệp tin pgbf, việc nối dữ liệu trên ổ cứng có thể mất nhiều thời gian. Do lượng 
dữ liệu của 1 tệp tin là tương đối nhỏ (lớn nhất chỉ khoảng 8.2MB), tất cả các mảnh 
dữ liệu có thể được thu thập về và ghép lại thành tệp tin GRIB trong RAM trước khi 
được chuyển tới nơi lưu trữ lâu dài trên ổ cứng. Trên Linux, việc này rất đơn giản là 
thực hiện các thao tác trên trong /dev/shm. Quá trình tách tệp tin index thành các 
byte-range (Mx), thu thập mảnh dữ liệu và ghép thành tệp tin GRIB được minh hoạ 
trên hình 7.4 dưới đây. Mảnh dữ liệu nào thu thập về trước sẽ được nối vào trước 
trong tệp tin GRIB cuối cùng. 
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Hình 7.4: Sơ đồ minh họa quá trình tách index tệp tin, thu thập các mảnh dữ liệu và 

ghép thành tệp tin GRIB 

7.2.3. Quy trình tự động thu thập số liệu mô hình CFS 
Để tự động thu thập số liệu mô hình CFS phục vụ vận hành nghiệp vụ các 

RCM, trong nghiên cứu này chúng tôi đã phát triển một chương trình bao gồm 2 
mođun chính là: get_inv có nhiệm vụ thu thập các tệp tin index và cfs_dl với nhiệm 
vụ thu thập số liệu CFS. Các chương trình get_inv và cfs_dl được đặt trong cron để 
tự động khởi chạy vào 00 UTC thứ 2 hàng tuần. Máy chủ đặt chạy chương trình có 
2 CPU QuadCore 2.5GHz, 8 GB RAM, Nthread được đặt bằng 16 và được kết nối 
internet bằng đường truyền 40 Mbps. Thử nghiệm chạy thực tế cho thấy tốc độ thu 
thập số liệu tăng khá nhanh. Nếu thu thập toàn bộ số liệu bằng wget/curl thì thời 
gian cần thiết để thu thập các tệp tin flxf, ipvf là khoảng 10-15 giây và thời gian cần 
để thu thập tệp tin pgbf là từ 30 đến 60 giây. Trong khi đó thời gian tương ứng để 
thu thập bằng chương trình của đề tài là 3-5 giây và 10-15 giây. Tổng thời gian thu 
thập toàn bộ trên 8000 tệp tin số liệu giảm tới 50%. Thêm nữa, trong quá trình thu 
thập số liệu, tài nguyên của máy chủ không bị chương trình chiếm dụng nhiều.  

Để chạy chương trình, người sử dụng cần thiết lập các tham số về đường dẫn 
tới nơi chứa các script, nơi chứa index tệp tin và nơi lưu trữ số liệu CFS trong tệp 
tin ProductionConfig. Mặc định các thư mục này nằm trong thư mục /home của 
người sử dụng. Crontab cần đặt theo minh hoạ sau để thu thập số liệu vào thứ 2 
hàng tuần:  

# Thu thập CFS every Monday 

*/15 * * * 1 /home/cfs/scheduler/cfs_dl  

*/5 * * * 1 /home/cfs/scheduler/get_inv 
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Do mô hình CFS mất khoảng 1 ngày để chạy xong dự báo cho 6 tháng, các tệp 
tin số liệu dự báo của CFS ứng với các bước thời gian sẽ dần dần được tải lên máy 
chủ nomads cũng trong khoảng thời gian đó. Chính vì vậy, get_inv được thiết kế 
kiểu "đệ quy" để liên tục tìm và thu thập những tệp tin index mới nhất từ nomads. 
Quy trình thực hiên của get_inv được minh hoạ trong hình 7.5a. Tương tự như 
get_inv, cfs_dl cũng được thiết kế để liên tục thu thập số liệu CFS khi có tệp tin 
index mới do get_inv mang về. Do khối lượng thu thập khá lớn, để tránh lỗi tệp tin, 
chúng tôi sử dụng công cụ wgrib2 trên mỗi tệp tin số liệu được thu thập về. Nếu có 
lỗi xảy ra, tệp tin sẽ được thu thập lại. Quy trình thực hiện của chương trình được 
minh hoạ trong hình 7.5b. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 7.5: Quy trình thực hiện của chương trình get_inv (a) và chương trình lấy số 
liệu CFS cfs_dl (b) 

 

7.3. Qui trình chạy mô hình toàn cầu CAM-SOM 

7.3.1. Yêu cầu số liệu và cấu hình của mô hình toàn cầu CAM-SOM 
Số liệu đầu vào cho CAM-SOM gồm các trường: số liệu khí nhà kính, số liệu 

điều kiện ban đầu, số liệu ozon …. Trong đó, số liệu điều kiện ban đầu gồm các 
trường yếu tố: nhiệt độ, thành phần gió vĩ hướng, kinh hướng, độ ẩm riêng, độ cao 
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địa thế vị, áp suất bề mặt, mặt nạ đất/biển, nhiệt độ bề mặt, nhiệt độ bề mặt băng 
tuyết, độ dầy tuyết và kiểu đất. Các số liệu đầu vào cho CAM-SOM được cho dưới 
dạng text và tệp tin dữ liệu dạng nhị phân. Tất cả các thông tin này được truyền vào 
cho mô hình thông qua các tham số trong tệp tin cấu hình: namelist.  

Mô hình CAM có thể chạy ở ba chế độ: khởi tạo (initial), tái khởi động 
(restart) và phân nhánh (branch). Trong bài toán dự báo mùa, CAM chỉ cần chạy ở 
chế độ khởi tạo một lần, các lần chạy dự báo sau, mô hình sẽ chạy ở chế độ tái khởi 
động. Do đó, khi xây dựng quy trình dự báo tự động, chúng tôi chỉ tập trung vào 
trường hợp tất cả các thông tin cần thiết cho mô hình chạy ở chế độ tái khởi động đã 
có sẵn. Hình 7.6 minh họa nội dung một tệp tin namelist cho trường hợp chạy dự 
báo năm 2005. 

Trong tệp tin namelist nói trên, tham số nrevsn đặc tả đường dẫn đầy đủ đến 
tệp tin chứa thông tin tái khởi động. Tệp tin dữ liệu này là kết quả của lần chạy mô 
hình CAM trước, chứa thông tin về trạng thái của mô hình CAM tại thời điểm 0h 
ngày 1/12/2012 (thời điểm bắt đầu dự báo), cho phép mô hình có thể chạy tái khởi 
động từ thời điểm đó. Chú ý rằng, để chạy dự báo mùa bắt đầu từ một tháng M nào 
đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu tái khởi động tại thời điểm M-1 để giúp mô hình đạt 
trạng thái cân bằng trước khi bắt đầu dự báo. Tham số stop_ymd và stop_tod lần 
lượt là ngày và thời điểm trong ngày (tính bằng giây, bắt đầu từ 0h), tại đó mô hình 
dừng tính toán. Các tham số đặc tả tỉ lệ khí nhà kính (ch4vmr, co2vmr, f11vmr, 
f12vmr, n2ovmr) cũng được cập nhật trước mỗi lần chạy dự báo. Các giá trị này có 
thể lấy được từ internet hoặc từ một vài tính toán đơn giản dựa trên các giá trị trung 
bình trong quá khứ. 

Kết quả kết xuất của mô hình rất phong phú, với hơn 300 biến, các biến có thể 
là giá trị tức thời, cực đại, cực tiểu và trung bình theo thời gian: Trung bình ngày, 
Trung bình tháng, Trung bình mùa, Trung bình năm. Các tệp tin kết xuất đều có 
định dạng NetCDF. Trong kịch bản dự báo mùa của chúng tôi, CAM được cấu hình 
để kết xuất kết quả sau mỗi 6h. 

&camexp 
 caseid  = 'som2005_rmr' 
 absems_data  = 
'/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/rad/abs_ems_factors_fastvx.c030508.nc' 
 aeroptics  = '/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/rad/AerosolOptics_c040105.nc' 
 bndtvaer  = 
'/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/rad/AerosolMass_V_64x128_clim_c031022.nc' 
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 bndtvdms  = 
'/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/scyc/DMS_emissions_64x128_c030722.nc' 
 bndtvghg  = '/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/ggas/ghg_1870_2100_c040122.nc' 
 bndtvo  = 
'/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/ozone/pcmdio3.r8.64x1_L60_clim_c970515.nc' 
 bndtvoxid  = 
'/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/scyc/oxid_3d_64x128_L26_c030722.nc' 
 bndtvs  = '/NAS/D2/CCSM/T42/sst.nc' 
 bndtvscon  = '/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/rad/scon_1870_2100_c040122.nc' 
 bndtvsox 
 ='/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/scyc/SOx_emissions_64x128_L2_1870- 
1871.nc' 
 bndtvvolc  = '/DATA/CCSM/T42/atm/cam2/rad/VolcanicMass_1870-
1999_64x1_L18_c040115.nc' 
 iyear_ad  = 1950 
 ncdata  = '/NAS/D2/CCSM/T42/inic.nc' 
 nrevsn 
 ='/NAS/D3/CAMSOM/Results/CAM/som2004_rmr/som2004_rmr.cam2.r.2
004-12-01-' 
 rest_pfile  = '/NAS/D3/CAMSOM/CONF/pointer' 
 
 nsrest   = 1 
 stop_ymd  = 20060101 
 stop_tod  = 00000 
 
 ch4vmr = 1.774e-6 
 co2vmr = 3.79e-4 
 f11vmr = 0.2582e-9 
 f12vmr = 0.5638e-9 
 n2ovmr = 0.319e-6 
 
 som_conschk_frq  = -30 
 nhtfrq   = 0,-6,-6,-6,-6  
 mfilt   = 1750,1750,1750,1750,1750 
 ndens   = 2 
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 empty_htapes  = .TRUE. 
  fincl1 = 'PHIS:A' 
  fincl2 = 'U:I', 'V:I' 
  fincl3 = 'T:I', 'TS:I', 'Q:I' 
  fincl4 = 'Z3:I', 'PS:I', 'PSL' 
  fincl5 = 'CLDLIQ:I', 'ICEFRAC:I'  
/ 
 
&clmexp 
 finidat  = '/NAS/D2/CCSM/T42/inic_l.nc'  
nrevsn   = 
'/NAS/D3/CAMSOM/Results/CAM/som2004_rmr/som2004_rmr.clm2.r.2004-12-
01-00000' 
 fpftcon  = '/DATA/CCSM/T42/lnd/clm2/pftdata/pft-physiology' 
 fsurdat  = 
'/DATA/CCSM/T42/lnd/clm2/srfdata/cam/clms_64x128_USGS_c030605.nc' 
 hist_empty_htapes = .TRUE. 
 hist_nhtfrq  = 0,-6 
 hist_mfilt  = 1750,1750 
 hist_fincl1  = 'TSOI', 'H2OSOI' 
 hist_fincl2  = 'TSOI:I', 'H2OSOI:I', 'H2OSNO:I' 
/ 

Hình 7.6: Minh họa tệp tin namelist sử dụng để chạy mô hình CAM-SOM 
Các tệp tin kết quả của mô hình CAM-SOM bao gồm 3 loại:  

- Các tệp tin dữ liệu lịch sử (history tệp tins), gồm 2 loại: 

• Tệp tin đầu tiên chứa kết xuất trung bình tháng, mỗi tệp tin tương ứng với 
một tháng và có dạng: 

caseid.cam2.h0.yyyy-mm.nc 

caseid.clm2.h0.yyyy-mm.nc 

 với caseid, yyyy, mm tương ứng là định danh của phiên chạy mô 
hình, năm và tháng hiện tại mô hình đang chạy 

• Các tệp tin lịch sử chứa kết quả được ghi theo chu kì 6h một, có dạng:  

caseid.cam2.h#.yyyy-mm-dd-21600.nc 

caseid.clm2.h#.yyyy-mm-dd-21600.nc 
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với yyyy, mm, dd là năm, tháng và ngày bắt đầu chạy mô hình (trong 
namelist ở trên, yyyy=2004, mm=12, dd=01)  

- Các tệp tin chứa tập dữ liệu điều kiện ban đầu (chỉ chứa giá trị tức thời của 
các biến cần thiết để chạy theo chế độ khởi tạo), có dạng:  

caseid.cam2.i.yyyy-mm-dd-sssss.nc 

caseid.clm2.i.yyyy-mm-dd-sssss.nc 

- Các tệp tin chứa tập dữ liệu tái khởi động, có dạng:  

caseid.cam2.r.yyyy-mm-dd-sssss 

caseid.clm2.r.yyyy-mm-dd-sssss 

7.3.2. Quy trình cài đặt mô hình toàn cầu CAM-SOM 
Phần mềm CAM-SOM cần được biên dịch trước khi có thể hoạt động và kết 

xuất kết quả. CAM-SOM là bộ chương trình được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ 
Fortranvới một vài module bằng C và C++. CAM-SOM có thể được biên dịch và 
chạy trên nền UNIX và LINUX với các trình biên dịch thông dụng. Phần mềm này 
được thiết kế để có thể tận dụng được sức mạnh của các hệ thống tính toán đa xử lý 
ở chế độ đa luồng và đa tiến trình. Trong nghiên cứu này, CAM-SOM được biên 
dịch bằng trình biên dịch Fortran, C và C++ của Portland Group và Intel trên nền hệ 
điều hành Centos 5.5 (đi kèm với bộ công cụ Rocks cluster 5.4). Khi được biên dịch 
ở chế độ đa tiến trình, sử dụng bộ thư viện MPICH2, CAM-SOM hoạt động không 
như mong đợi và không trả về kết quả.  

Trong thư mục mã nguồn của mô hình, người sử dụng có thể tìm được script 
hỗ trợ biên dịch trên các hệ thống tương ứng. Để biên dịch CAM-SOM, chúng tôi 
sử dụng script run-pc.csh. Về thực chất, run-pc.csh được viết để hỗ trợ người sử 
dụng biên dịch và chạy chương tình trên hệ thống cluster thông qua một trình quản 
lý tài nguyên và lập lịch. Trong thực tế, CAM-SOM chỉ cần biên dịch 1 lần rồi sử 
dụng cho nhiều lần chạy. Các tham số cần thay đổi khi chạy có thể thiết lập trong 
tệp tin namelist. Chính vì vậy, phần đầu của run-pc.csh liên quan đến thiết lập yêu 
cầu cho PBS có thể bỏ qua. Biến OPT_BLD và USER_CC được gán bằng pgf90-
pgcc và pgcc để thiết lập cho chương trình biên dịch bằng trình biên dịch của 
Portland Group.  

Mô hình CAM-SOM sử dụng NetCDF để đọc dữ liệu đầu vào cũng như ghi 
kết quả đầu ra. Để có thể sử dụng cho CAM-SOM biên dịch với pgf90, NetCDF 
cũng nhất thiết phải được biên dịch bằng pgf90. Đường dẫn tới các tệp tin header và 
tệp tin thư viện cần được thiết lập cho các biến INC_NETCDF và LIB_NETCDF 
tương ứng. Các biến tiếp theo như đường dẫn tới thư mục chứa dữ liệu T42, thư 
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mục chứa mã nguồn CAM-SOM hay tên của trường hợp cần chạy, ... được thiết lập 
theo nhu cầu của người sử dụng. Để CAM-SOM được chạy ở chế độ đa luồng, 
người dùng cần thiết lập tham số cho lệnh configure: configure -smp -ocn som.  

Sau khi chạy run-pc.csh, trong thư mục $wrkdir/$case (ở ví dụ là 
/home/ductq/CAM2012/cam-som.201202 như trong tệp tin namelist ở hình 7.6 và 
thư mục bld, trong đó có chứa tệp tin thực thi mô hình CAM - tệp tin cam). Để chạy 
chương trình trên hệ thống máy tính hiệu năng cao, người sử dụng cần thiết lập các 
tham số cho tệp tin namelist (như ở trình bày ở trên), viết tệp tin cấu hình công việc 
cho PBS và chạy lệnh: qsub cam.pbs (với cam.pbs là tệp tin cấu hình PBS). 

7.3.3. Quy trình chạy mô hình toàn cầu CAM-SOM 
Quy trình chạy mô hình CAM-SOM được minh họa trên hình 7.7 và được 

thực hiện qua các bước như sau:  

1) Tự động chạy tại thời điểm bắt đầu của 1 tháng 

2) Cập nhật các thông số tỉ lệ khí nhà kính  

3) Thu thập các thông tin về thời điểm (năm, tháng, ngày, giờ) bắt đầu và kết 
thúc chạy mô hình, cũng như đường dẫn đến các tệp tin chứa dữ liệu tái 
khởi động. Theo mặc định, thời điểm bắt đầu chạy mô hình là giờ hiện tại 
của hệ thống; mô hình được cấu hình để chạy với tệp tin dữ liệu tái khởi 
động ở thời điểm 1 tháng trước và chạy mô phỏng cho 13 tháng (bao gồm 
1 tháng mô phỏng lại và 12 tháng dự báo)   

4) Tạo ra tệp tin cấu hình namelist dựa trên các thông tin thu thập được ở các 
bước trên  

5) Chạy mô hình CAM-SOM 

 
Hình 7.7: Quy trình vận hành hệ thống mô hình CAM-SOM 
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1) Kích hoạt qui trình tại thời điểm bắt đầu của 1 tháng 

Công việc này được thực hiện bởi Cron - một tiện ích trong Linux, cho phép 
kích hoạt một lệnh tại một thời điểm xác định. Mỗi dòng trong tệp tin cấu hình Cron 
(có thể biên tập được bằng lệnh: crontab -e) chứa 6 trường:  

• Phút (0, 1, 2, 3, …, 59) 

• Giờ (0, 1, 2, …, 23) 

• Ngày trong tháng (1, 2, 3, …, 31)  

• Tháng (1, 2, …, 12) 

• Ngày trong tuần (Sun, Mon, …, Sat) 

• Lệnh cần thực thi  

Qui trình tự động được điều khiển bằng chương trình (bash script) 
Cam_handler. Cấu hình Cron để hệ thống tự động kích hoạt Cam_handler tại thời 
điểm 0h ngày đầu tiên của mỗi tháng như sau:  

0 0 1 * * /duong_dan/Cam_handler 

2) Cập nhật thông số tỉ lệ khí nhà kính  

Các thông số này có thể lấy được tự động từ internet (nếu có), hoặc tính toán 
qua các giá trị trung bình trong quá khứ (hệ thống của chúng tôi đang sử dụng 
phương pháp này). Giá trị của các thông số trên được lưu vào 1 tệp tin text, trước 
thời điểm 0h ngày đầu tiên của mỗi tháng. Cam_handler sẽ đọc dữ liệu từ tệp tin 
này để cập nhật cho mô hình.  

3) Thu thập các thông tin về thời điểm bắt đầu, kết thúc chạy mô hình 
và đường dẫn đến các tệp tin dữ liệu tái khởi động  

Mặc định, chương trình sẽ lấy giờ hiện tại của hệ thống làm thời điểm bắt đầu 
chạy mô hình. Do thông tin giờ hiện tại của hệ thống được sử dụng khá thường 
xuyên, chúng tôi gói gọn lại trong hàm currentdatetime. Thời điểm kết thúc 
(STOP_YMD) bằng thời điểm bắt đầu (START_YMD) cộng thêm 12 tháng:  

STOP_YMD=`date -d "${START_YMD} 12 month" "+%Y%m%d"` 
Dữ liệu tái khởi động được sử dụng là dữ liệu của 1 tháng trước thời điểm bắt 

đầu. Đường dẫn đầy đủ đến tệp tin dữ liệu được tự động cập nhật bằng hàm 
getlastrestart. 

4) Tạo tệp tin namelist dựa trên các thông tin thu thập được từ các 
bước trên  
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Do số lượng các thông số cần thay đổi trong tệp tin cấu hình namelist thường 
ít hơn nhiều so với các thông số cố định, chúng tôi sử dụng một tệp tin mẫu 
(namelist_template) làm đầu vào, với phần giá trị của các tham số cần thay đổi 
được thay thế bằng các biến “giữ chỗ”. Ví dụ: 

stop_ymd = $STOP_YMD 

Các bước cấu hình phía trên sẽ gán giá trị cho các biến giữ chỗ này, và cuối 
cùng namelist được tạo ra từ tệp tin mẫu bằng lệnh:  

echo "$(eval "echo \"$(cat namelist_template)\"")" > namelist 

5) Chạy mô hình  

Sau khi các bước cấu hình đã hoàn tất, tệp tin thực thi của mô hình (cam) sẽ 
được gọi chạy. Nếu mô hình được chạy trên một máy đơn, bước này đơn giản chỉ là 
gọi chương trình thực thi của mô hình. Trong hệ thống của chúng tôi, các bước 
chuẩn bị dữ liệu đầu vào được thực thi trên một máy gọi là head node. Tệp tin thực 
thi của mô hình (khối mô phỏng, tính toán vả xử lý của mô hình) được đẩy vào 
hàng đợi để cluster thực hiện tính toán bằng lệnh: 

qsub cam.pbs  

7.3.4. Quy trình xử lý đầu ra của CAM-SOM làm đầu vào cho các RCM 
Để có thể ứng dụng được các sản phẩm đầu ra của mô hình toàn cầu CAM-

SOM làm đầu vào cho các RCM, trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng qui 
trình tự động xử lý và định dạng kết quả đầu ra của mô hình CAM-SOM (hình 7.8) 
gồm các bước cơ bản như sau:  

1) Tự động kích hoạt cứ sau 1 khoảng thời gian nhất định  

2) Kiểm tra xem đã tới thời điểm kết thúc hay chưa, nếu rồi, thoát chương 
trình   

3) Kiểm tra xem tệp tin số liệu trung bình tháng đã xuất hiện hay chưa. Nếu 
chưa, chờ cho đến khi một tệp tin được CAM-SOM sinh ra 

4) Thực hiện chỉnh sửa các thông số cần thiết trong các tệp tin cấu hình 
tương ứng với ICBC, regridder và Interpf; tạo thư mục riêng để chứa kết 
quả đầu ra của Interpf, cũng là đầu vào của MM5CL  

5) Chạy tuần tự các chương trình ICBC, regridder và Interpf để xử lý kết 
quả đầu ra của CAM-SOM và quay lại bước 2. 
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Hình 7.8: Qui trình tự động xử lý và định dạng số liệu CAM-SOM làm đầu vào cho 

các mô hình RCM 
1) Tự động kích hoạt qui trình cứ sau một khoảng thời gian nhất định 

Công việc này được thực hiện bởi Cron - một tiện ích trong Linux, cho phép 
kích hoạt một lệnh tại một thời điểm xác định. Mỗi dòng trong tệp tin cấu hình Cron 
(có thể biên tập được bằng lệnh: crontab -e) chứa 6 trường:  

• Phút (0, 1, 2, 3, …, 59) 

• Giờ (0, 1, 2, …, 23) 

• Ngày trong tháng (1, 2, 3, …, 31)  

• Tháng (1, 2, …, 12) 

• Ngày trong tuần (Sun, Mon, …, Sat) 

• Lệnh cần thực thi 

Qui trình tự động được điều khiển bằng chương trình (bash script) 
pre_sq_handler. Cấu hình Cron để hệ thống tự động kích hoạt pre_sq_handler cứ 
sau một khoảng thời gian là 5 phút như sau:   

*/5 * * * * /duong_dan/pre_sq_handler 

Việc kích hoạt pre_sq_handler cứ sau 5 phút cho phép qui trình liên tục cập 
nhật được kết quả từ CAM-SOM, thêm nữa tăng khả năng chống lỗi trong trường 
hợp node thực thi qui trình vì một lý do nào đó phải khởi động lại. Tuy nhiên, việc 
này dẫn đến nguy cơ hệ thống bị tràn ngập lệnh gọi pre_sq_handler sau một 
khoảng thời gian ngắn. Chú ý rằng, trong một thời điểm, chỉ cần 1 tiến trình 
pre_sq_handler  hoạt động là đủ nên mỗi khi được hệ thống kích hoạt, 
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pre_sq_handler cần kiểm tra xem đã có tiến trình nào mang tên nó đang chạy hay 
không. Nếu thấy một tiến trình cùng tên đang chạy, pre_sq_handler tự động thoát, 
ngược lại, nó ghi nhớ định danh tiến trình (process ID) của nó vào 1 tệp tin xác định 
trước. Công việc này được thực hiện bởi hàm checkrun, được gọi ngay trong 
pre_sq_handler: 

checkrun /tmp/PREPROC.PID pre_sq_handler 

2) Kiểm tra xem đã xử lý tới thời điểm cuối cùng hay chưa, nếu rồi, 
thoát chương trình  

Chương trình pre_sq_handler được thiết kế để xử lý kết quả của CAM-SOM 
theo từng tháng một. Thông tin về tháng cuối cùng được xử lý sẽ được ghi lại. Mỗi 
lần kích hoạt, pre_sq_handler kiểm tra xem tháng cuối cùng được xử lý trước đấy 
có trùng với thời điểm kết thúc của CAM-SOM hay không. Nếu trùng, 
pre_sq_handler sẽ tự động thoát. 

3) Chờ cho đến khi tệp tin số liệu trung bình tháng của CAM-SOM 
xuất hiện 

Số liệu đầu vào của qui trình tiền xử lý là tệp tin kết quả tính toán của CAM-
SOM. Do qui trình xử lý số liệu được thiết kế để chạy theo từng tháng một, 
pre_sq_handler phải chờ cho đến khi tệp tin số liệu trung bình tháng của một tháng 
M nào đó được CAM-SOM kết xuất ra để chắc chắn rằng kết quả tính toán của 
CAM-SOM cho tháng đấy đã được ghi đầy đủ vào tệp tin kết quả. Hàm wfexist 
đảm nhiệm công việc này. Lệnh gọi wfexist trong pre_sq_handler như sau:  

wfexist /duong_dan/*.cam2.h0.${YYYY}-${MM}.nc 30 

với ${YYYY}, ${MM} là năm và tháng cần kiểm tra kết quả.  

4) Chỉnh sửa thông số các tệp tin cấu hình, tạo thư mục kết quả  

Do số lượng các thông số cần thay đổi trong tệp tin cấu hình của ICBC, 
regridder và interpf thường ít hơn nhiều so với các thông số cố định, chúng tôi sử 
dụng một tệp tin mẫu (namelist_template) làm đầu vào cho mỗi tệp tin cấu hình, 
với phần giá trị của các tham số cần thay đổi được thay thế bằng các biến “giữ chỗ”. 
Ví dụ: 

stop_year = $STOP_YEAR 

Chương trình pre_sq_handler sẽ gán giá trị cho các biến giữ chỗ này, và 
cuối cùng namelist được tạo ra từ tệp tin mẫu bằng lệnh:  

echo "$(eval "echo \"$(cat namelist_template)\"")" > namelist 
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Thư mục dữ liệu đầu ra của qui trình xử lý có dạng:  

  Thời_điểm_bắt_đầu-Thời_điểm_kết_thúc  
ví dụ: 2005010100-2005020100 chứa điều kiện ban đầu và điều kiện biên 

cho MM5CL cho khoảng thời gian tính toán từ 0h ngày đầu tiên của tháng 1 năm 
2005 đến 0h ngày đầu tiên của tháng 2 năm 2005. 

5) Chạy các chương trình xử lý   

Việc chạy các chương trình ICBC, regridder, Interpf đơn giản chỉ là tìm đến 
thư mục chứa chương trình rồi gọi chúng một cách tuần tự. Khi quá trình xử lý dữ 
liệu cho 1 tháng kết thúc, pre_sq_handler tạo ra tệp tin có tên  INPUT_READY 
trong thư mục chứa kết quả để báo hiệu cho chương trình điều khiển MM5CL biết 
là dữ liệu đầu vào cho tháng đó đã sẵn sàng 

- Chạy ICBC: mỗi lần icbc.param được thay đổi, ICBC cần được biên dịch lại 
để cập nhật các thông số mới: 

 $ make clean  

 $ make ICBC   

Để chạy chương trình, thư mục chứa tệp tin chạy ICBC cần chứa các tệp tin 
(hoặc soft-link đến các tệp tin) kết quả của CAM-SOM. Do ICBC không được viết 
để chạy song song và vì khi chạy không chiếm nhiều tài nguyên tính toán của máy 
tính, người dùng có thể thực thi chương trình ngay trên head node của cluster. Kết 
quả của ICBC là các tệp tin có định dạng:  

FILE:yyyy_mm_dd_hh 

SST_FILE:yyyy_mm_dd_hh 

với yyyy, mm, dd, hh lần lượt là năm, tháng, ngày và giờ.  

- Chạy regridder: Regridder có đầu vào là kết quả của ICBC. Chương trình 
regridder cũng có tệp tin cấu hình namelist.input cần được cập nhật tương ứng với 
dữ liệu kết xuất bởi ICBC, trong đấy, các trường quan trọng nhất là thời điểm bắt 
đầu, kết thúc và bước thời gian của dữ liệu đầu vào. Kết quả của regridder là tệp tin 
có dạng:  

REGRID_DOMAINx 
với x tương ứng với số miền tính toán. Cũng giống như ICBC, do regridder 

không chiếm nhiều tài nguyên tính toán nên có thể chạy trực tiếp trên head node của 
cluster.  

- Chạy Interpf: Interpf có đầu vào là tệp tin kết quả REGRID_DOMAINx của 
chương trình regridder. Các thông số cần thay đổi trong tệp tin cấu hình 
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namelist.input của Interpf cũng giống với namelist.input của regridder. Đầu ra của 
Interpf bao gồm tệp tin điều kiện ban đầu (MMINPUT_DOMAINx) và các tệp tin 
điều kiện biên (BDYOUT_DOMAINx, LOWBDY_DOMAINx) làm đầu vào cho 
mô hình RCM. 

Qui trình xử lý và định dạng số liệu đầu ra của CAM-SOM để tạo tệp tin số 
liệu đầu vào cho các mô hình RCM được trình bày ở trên có thể được bắt đầu chạy 
khi mô hình CAM-SOM kết thúc quá trình tính toán. Nếu thực hiện theo trình tự 
tuần tự này, thời gian kể từ lúc CAM-SOM bắt đầu tính toán cho đến khi các số liệu 
đầu vào sẵn sàng cho RCM chạy dự báo 1 năm có thể kéo dài tới gần 1 ngày.  Tuy 
nhiên, việc thực hiện tuần tự là không bắt buộc. Chú ý rằng, khi tệp tin số liệu trung 
bình của một tháng được CAM-SOM kết xuất ra thì đồng nghĩa với việc kết quả 
tính toán của mô hình kết hợp trong tháng đấy đã được ghi đầy đủ vào tệp tin kết 
quả tương ứng. Chính vì vậy, thay vì việc chờ đợi cho đến khi CAM-SOM dừng 
tính toán mới bắt đầu quá trình tạo số liệu đầu vào cho RCM, hệ thống của chúng 
tôi được thiết kế để bắt đầu qui trình tiền xử lý ngay khi kết quả dự báo đầy đủ của 
1 tháng được CAM-SOM xuất ra. Hay nói chính xác hơn, qui trình tiền xử lý cho 
RCM được bắt đầu ngay khi tệp tin kết quả trung bình của 1 tháng của CAM-SOM 
xuất hiện. Mô hình RCM cũng sẽ được kích hoạt ngay khi tệp tin số liệu đầu vào 
cho tháng dự báo đầu tiên đã sẵn sàng. Sẽ có thời điểm mà cả CAM-SOM, chương 
trình tiền xử lý và RCM chạy song song nhau trong hệ thống (xem hình 7.9 cho mô 
hình MM5CL). Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi dự báo được chạy trên một hệ 
cluster, cho phép huy động nhiều node tính toán thực hiện nhiều công việc cùng 
một lúc. Khi hạn dự báo càng dài thì thời gian tiết kiệm được so với phương pháp 
chạy tuần tự sẽ càng lớn.   

 
Hình 7.9: Sơ đồ quy trình chạy - tuần tự (1) và song song (2) cho mô hình toàn cầu 

CAM-SOM và mô hình MM5CL 
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7.4. Qui trình tự động xử lý số liệu đầu vào và vận hành các mô hình 
RCM 

7.4.1. Quy trình vận hành mô hình RegCM 
Kết quả của chương trình tiền xử lý ICBC được RegCM sử dụng làm đầu vào. 

Để chạy quá trình này, ta cần chạy chương trình icbc nằm trong thư mục Bin tại thư 
mục chứa bộ chạy (REGCM_RUN) và tập tin chứa thông tin cấu hình chạy (ví dụ: 
vietnam_001.in). Cụ thể như sau: 

$> cd $REGCM_RUN 

$> ./Bin/icbc vietnam_001.in 
Chương trình thực hiện thành công sẽ đưa ra thông báo với dòng cuối cùng là: 

“Successfully completed ICBC”. Đồng thời, trong thư mục đầu vào (input) sẽ có các 
tập tin đầu vào tương ứng được tạo ra bao gồm: 

vietnam_001_DOMAIN000.nc 

vietnam_001_ICBC.YYYYMMDDHH.nc 

vietnam_001_LANDUSE 

vietnam_001_SST.nc 
Trong đó, các tập tin này chứa thông tin về khí áp bề mặt, nhiệt độ bề mặt, 

trường gió, trường nhiệt độ và độ ẩm cho khu vực RegCM với thời gian tương ứng. 
Ở đây, YYYY là năm, MM là tháng, DD là ngày và HH là chỉ giờ. Bên cạnh đó là 
các tập tin về nhiệt độ mặt nước biển, loại đất sử dụng, miền tính. Có thể dùng 
chương trình GrADSNcPlot để kiểm tra các tập tin này. Ví dụ: 

$> ./Bin/GrADSNcPlot input/vietnam_001_ICBC.1987090400.nc 

Sau đó sử dụng các câu lệnh của chương trình GrADS để xem xét các trường 
mong muốn. 

Với các đặc điểm yêu cầu của RegCM, chúng tôi đã xây dựng qui trình tự 
động chạy mô hình được minh họa trong 7.10. Qui trình được điều khiển bởi 2 
script regcm_watchdog và regcm_handler. Các bước thực thi như sau:  

1) Kích hoạt regcm_watchdog cứ sau một khoảng thời gian nhất định  

2) Kiểm tra tham số thời gian kết thúc chạy mô hình, so sánh với thời gian mô 
hình đã kết xuất kết quả. Nếu thời gian kết xuất kết quả bằng với thời gian 
kết thúc chạy mô hình, chương trình tự động thoát 
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3) Tính toán bước thời gian mô hình sẽ phải chạy, kiểm tra thư mục kết quả kết 
xuất tương ứng của ICBC, nếu không tìm thấy tệp tin đầu vào, chương trình 
chờ cho đến khi tệp tin đó được tạo 

4) Gọi regcm_handler, tạo tệp tin cấu hình regcm.in 

5) Chạy mô hình rồi quay lại bước thứ 2 

 

Hình 7.10: Quy trình tự động chạy mô hình RegCM 

Qui trình tự động trên được cài đặt bằng ngôn ngữ kịch bản Bash trên nền hệ 
điều hành Linux. Chi tiết hóa cho các bước thực hiện nói trên như sau:  

Kích hoạt regcm_watchdog cứ sau một khoảng thời gian nhất định: Công việc 
này được thực hiện bởi Cron - một tiện ích trong Linux, cho phép kích hoạt một 
lệnh tại một thời điểm xác định. Mỗi dòng trong tệp tin cấu hình Cron (có thể biên 
tập được bằng lệnh: crontab -e) chứa 6 trường:  

§ Phút (0, 1, 2, 3, …, 59) 

§ Giờ (0, 1, 2, …, 23) 

§ Ngày trong tháng (1, 2, 3, …, 31)  

§ Tháng (1, 2, …, 12) 

§ Ngày trong tuần (Sun, Mon, …, Sat) 

§ Lệnh cần thực thi 

Cấu hình Cron để hệ thống tự động kích hoạt regcm_watchdog cứ sau một 
khoảng thời gian, ví dụ 5 phút, như sau:   

*/5 * * * * /duong_dan/regcm_watchdog 

Việc kích hoạt regcm_watchdog cứ sau một khoảng thời gian cho phép qui 
trình liên tục cập nhật được kết quả từ ICBC, thêm nữa tăng khả năng chống lỗi 
trong trường hợp node thực thi qui trình vì một lý do nào đó phải khởi động lại. Tuy 
nhiên, việc này dẫn đến nguy cơ hệ thống bị tràn ngập lệnh gọi regcm_watchdog 
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sau một khoảng thời gian ngắn. Chú ý rằng, trong một thời điểm, chỉ cần 1 tiến trình 
regcm_watchdog hoạt động là đủ nên mỗi khi được hệ thống kích hoạt, 
regcm_watchdog cần kiểm tra xem đã có tiến trình nào mang tên nó đang chạy hay 
không. Nếu thấy một tiến trình cùng tên đang chạy, regcm_watchdog tự động thoát, 
ngược lại, nó ghi nhớ định danh tiến trình (process ID) của nó vào 1 tệp tin xác định 
trước. Công việc này được thực hiện bởi hàm checkrun, được gọi ngay trong 
regcm_watchdog: 

checkrun /tmp/REGCM.PID regcm_watchdog 

1) Kiểm tra tham số thời gian kết thúc chạy mô hình, so sánh với thời 
gian mô hình đã kết xuất kết quả. Nếu thời gian kết xuất kết quả bằng với thời 
gian kết thúc chạy mô hình, chương trình tự động thoát 

2) Tính toán bước thời gian mô hình sẽ phải chạy, kiểm tra thư mục kết 
quả kết xuất tương ứng của ICBC, nếu không tìm thấy tập tin input, chương 
trình chờ cho đến khi tập tin đó được tạo thành 

3) Gọi regcm_handler, tạo tệp tin cấu hình regcm.in: recgm_handler 
sau đó sẽ được gọi để tạo tệp tin cấu hình regcm.in. Nếu phiên chạy này là 
khởi tạo từ tháng đầu tiên, IFREST sẽ được gán bằng FALSE, nếu là chạy 
tiếp (tái khởi động) cho các tháng sau, IFREST sẽ được gán bằng TRUE. Các 
biến MDATE0, MDATE1, MDATE2 cũng được cấu hình. 

4) Chạy mô hình rồi quay lại bước thứ 2: Sau khi các bước cấu hình đã 
hoàn tất, tệp tin thực thi của mô hình REGCM – regcmMPI được đặt vào 
hàng đợi công việc để chạy trên cluster bằng lệnh:  qsub regcm.pbs. Sau khi 
quá trình tính toán của REGCM kết thúc, chương trình regcm_watchdog sẽ 
được gọi để chờ đầu vào cho tháng tiếp theo.  

7.4.2. Quy trình vận hành mô hình clWRL 
Mô hình clWRF sử dụng kết quả đầu ra của chương trình tiền xử lý số liệu 

WPS làm đầu vào. Để chạy mô hình clWRF có các bước cơ bản như sau: 

- Nội suy thẳng đứng các tệp tin đầu vào từ WPS với định dạng met_em_d0*:   

met_em.d01.2012-03-01_00:00:00.nc  

met_em.d01.2012-03-01_06:00:00.nc 

met_em.d01.2012-03-01_12:00:00.nc 

met_em.d01.2012-03-01_18:00:00.nc 

met_em.d01.2012-03-02_00:00:00.nc 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

232 

- Để tạo các điều kiện biên và điều kiện ban đầu và kiểm tra một số tính nhất 
quán của kết quả. Liên kết hoặc copy các tệp tin tiền xử lý bằng lệnh:  

               ln/cp –sf path_to_met_em_files/met_em.d0* ./ 
- Sửa tệp tin namelist.input với các tùy chọn thay đổi theo từng số liệu đầu 

vào, độ phân giải, miền tính, … như trong danh sách biến minh họa dưới đây: 

interval_seconds = 21600, 

input_from_file = .true.,    

history_interval = 360, 

frames_per_outfile = 125,      

restart = .true., 

restart_interval = 1440, 

max_dom = 1, 

e_we = 144, 

e_sn  = 130,     

e_vert = 28,     

dx = 36000,  

dy = 36000,  

clwrf_sunshine = 1, 

clwrf_gust_wind = 1, 

clwrf_accum_precip = 1, 

clwrf_ts_pbl = 1, 

timesteps1_movaccum = 13, 

fixtimeaccum = 3600, 

auxinput4_inname = “wrflowinp_d<domain>”, 

auxinput4_interval = 360, 

- Sau khi cấu hình xong tệp tin namelist, tiến hành chạy chương trình: 

./real.exe  
để tạo các tệp tin ban đầu và điều kiện biên:  

wrfbdy_d01 

wrfinput_d01 
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Bước này còn tạo ra các tệp tin dùng để chạy restart mỗi khi chương trình bị 
lỗi giữa chừng hoặc đùng để chạy cho bước tích phân tiếp theo (tùy vào mục đích 
sử dụng của mỗi người dùng). 

Wrfrst_d01_2012-01-10_00:00:00 

wrfrst_d01_2012-01-11_00:00:00 

wrfrst_d01_2012-01-12_00:00:00 

wrfrst_d01_2012-01-13_00:00:00 

wrfrst_d01_2012-01-14_00:00:00 

 Dựa vào các bước chạy mô hình clWRF ở trên, chúng tôi đã xây dựng qui 
trình tự động chạy mô hình clWRF. Qui trình được điều khiển bởi 2 script 
wrf_watchdog và wrf_handler. Các bước thực thi như sau:  

Kích hoạt wrf_watchdog cứ sau một khoảng thời gian nhất định: Chúng tôi đã 
cài đặt qui trình tự động trên bằng ngôn ngữ kịch bản Bash trên nền hệ điều hành 
Linux. Sau đây là một vài điểm chính: 

- Trong phần time_control:  

 start_year = ${data_year_nlist},  

 start_month = ${data_month_nlist},  

 start_day = ${data_day_nlist},    

 start_hour = ${data_hour_nlist},    

 start_minute = ${data_minute_nlist},    

 start_second = 00,    

 end_year = ${E_YEAR},  

 end_month = ${E_MONTH},    

 end_day = ${E_DAY},    

 end_hour = ${E_HOUR},    

 end_minute = ${E_MINUTE},   

 end_second = 00, 

 interval_seconds = ${interval_bnd} 

 input_from_file= .true., 

 history_interval  = ${interval_out},  

 frames_per_outfile  = 1,   

- Trong phần domains:  
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time_step = ${d01_dt}, 

 time_step_fract_num = 0, 

 time_step_fract_den = 1, 

 max_dom = ${max_dom}, 

 e_we = ${d01_nx}, ${d02_nx}, ${d03_nx}, 

 e_sn = ${d01_ny}, ${d02_ny}, ${d03_ny}, 

 e_vert = ${d01_nz}, ${d02_nz}, ${d03_nz}, 

num_metgrid_levels = 27, 

 num_metgrid_soil_levels = 4, 

 dx = ${d01_dx}, ${d02_dx},  ${d03_dx}, 

 dy = ${d01_dy}, ${d02_dy},  ${d03_dy}, 

 grid_id = 1, 2, 3, 

 parent_id = 0, 1, 2, 

 i_parent_start = 1, ${d02_ILL}, ${d03_ILL}, 

 j_parent_start = 1, ${d02_JLL}, ${d03_JLL}, 

 parent_grid_ratio = 1, ${d02_ratio12}, 

1) Kiểm tra tham số thời gian kết thúc chạy mô hình, so sánh với thời 
gian mô hình đã kết xuất kết quả. Nếu thời gian kết xuất kết quả bằng với thời 
gian kết thúc chạy mô hình, chương trình tự động thoát. 

2) Tính toán bước thời gian mô hình sẽ phải chạy, kiểm tra thư mục kết 
quả kết xuất tương ứng của WRF, nếu không tìm thấy tệp tin wrfbdy_d01, 
wrfinput_d01, chương trình chờ cho đến khi tệp tin đó xuất hiện. 

3) Chạy mô hình rồi quay lại bước 1 thực hiện tương tự: Sau khi các 
bước cấu hình đã hoàn tất, tệp tin thực thi của mô hình WRF được đặt vào 
hàng đợi công việc để chạy trên cluster bằng lệnh:  

qsub wrf.pbs 

với wrf.pbs gồm các dòng lệnh được cho dưới đây: 

#!/bin/bash 

cd /work/users/hanhnt/WRF/WRF/run 

rm -f rsl.out* 

rm -f rsl.error* 

mpdboot -n 1 -f $PBS_NODETệP TIN 
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mpirun -np 8 ./wrf.exe >& /dev/null 

mpdallexit 

Sau khi kết thúc sẽ thấy các tệp tin đầu ra wrfout_d*, chương trình tự động kết 
thúc và ghi lịch sử chạy vào các  tệp tin: rsl.error.000* và rsl.out.000*.  

7.4.3. Quy trình vận hành mô hình MM5CL 
MM5CL sử dụng kết quả của chương trình tiền xử lý Interpf làm đầu vào cho 

mình. Mô hình có thể chạy ở 2 chế độ: khởi tạo và tái khởi động. Đối với chế độ 
khởi tạo, MM5CL yêu cầu 2 loại tệp tin đầu vào:  

• Tệp tin điều kiện ban đầu (MMINPUT_DOMAINx) 

• Tệp tin điều kiện biên (BDYOUT_DOMAINx, …)  

Nếu mô hình được cấu hình để chạy với lưới lồng, đầu vào của mô hình cần có 
thêm tệp tin số liệu địa hình (TERRAIN_DOMAINx).  

Khi chạy ở chế độ tái khởi động, ngoài các tệp tin số liệu trên, MM5CL còn sử 
dụng các tệp tin chứa dữ liệu tái khởi động được sinh ra trong một lần chạy trước 
đó. Có 2 loại tệp tin dữ liệu tái khởi động tương ứng với 2 chế độ chạy tuần tự (hoặc 
đa luồng) và song song đa tiến trình. Ở đây, chúng tôi chỉ chạy MM5CL ở chế độ 
song song đa tiến trình nên chỉ quan tâm tới các tệp tin dữ liệu tái khởi động cho 
chế độ này. Các tệp tin dữ liệu tái khởi động được lưu trong thư mục restrts, nằm 
trong thư mục chứa tệp tin chạy của mô hình (mm5.mpp). Tên của các tệp tin này 
có dạng: r-01-mmmmmmm-nnnn với mmmmmmm là trường 7 số lưu thông tin thời 
điểm (tính bằng phút) tính từ thời điểm ban đầu chạy mô hình, nnnn là trường 4 số 
lưu thông tin số thứ tự tiến trình song song. Ví dụ các tệp tin được liệt kê dưới đây 
là tệp tin dữ liệu tái khởi động để chạy lại MM5CL từ thời điểm 44640 phút với 8 
tiến trình song song (đánh số từ 0000 đến 0007): 

r-01-0044640-0000 

r-01-0044640-0001 

r-01-0044640-0002 

r-01-0044640-0003 

r-01-0044640-0004 

r-01-0044640-0005 

r-01-0044640-0006 

r-01-0044640-0007 

Chú ý rằng, khi chạy MM5CL ở chế độ tái khởi động, số lượng tiến trình song 
song của mô hình bắt buộc phải bằng đúng số lượng tệp tin dữ liệu tái khởi động 
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tương ứng. Thêm một chú ý nữa, khi chạy ở chế độ tái khởi động, các tệp tin số liệu 
điều kiện biên có thể được cập nhật mới, nhưng tệp tin số liệu điều kiện ban đầu bắt 
buộc phải là tệp tin điều kiện ban đầu khi MM5CL được chạy ở chế độ khởi tạo 
(tương ứng với thời điểm ban đầu chạy mô hình). Ngoài các tệp tin số liệu đầu vào, 
MM5CL còn đọc các cấu hình thiết lập trong tệp tin mmlif. Các tham số quan trọng 
cần cập nhật trong qui trình dự báo của chúng tôi bao gồm: 

TIMAX  = 525600 

IFREST = .TRUE. 

IXTIMR = 480960 

IFSAVE = .TRUE. 

SAVFRQ = 525600 

trong đó, TIMAX là thời gian dự báo bằng phút tính từ thời điểm ban đầu 
(trong ví dụ trên, 525600 phút tương ứng với 365 ngày dự báo). IFREST là tham số 
nhận 1 trong 2 giá trị TRUE hoặc FALSE với TRUE có nghĩa là MM5CL sẽ chạy ở 
chế độ tái khởi động, còn FALSE là chế độ khởi tạo. IXTIMR là thời điểm mà từ 
đấy mô hình khởi động lại để chạy tiếp. IFSAVE gán bằng TRUE sẽ yêu cầu mô 
hình lưu lại thông tin tái khởi động để sử dụng sau này. SAVFRQ là chu kỳ ghi dữ 
liệu tái khởi động. Trong ví dụ trên, MM5CL được yêu cầu khởi động lại ở thời 
điểm 480960 phút và chạy tiếp cho đến thời điểm 525600 phút thì dừng lại và ghi 
lại dữ liệu tái khởi động (cấu hình trên yêu cầu MM5CL đọc dữ liệu tái khởi động 
ghi ở thời điểm đầu tiên của tháng 12 và chạy cho đến thời điểm cuối cùng của 
tháng đó). 

Dựa vào các đặc tính kỹ thuật chạy mô hình MM5CL ở trên, chúng tôi đã xây 
dựng qui trình tự động chạy mô hình được minh họa trong hình 7.11 dưới đây. Qui 
trình được điều khiển bởi 2 script mm5_watchdog và mm5_handler.  

 
Hình 7.11: Qui trình tự động chạy mô hình MM5CL 
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Các bước thực thi của quy trình này về cơ bản cũng tương tự như các mô hình 
RegCM và clWRF và gồm các bước như sau:  

1) Kích hoạt mm5_watchdog cứ sau một khoảng thời gian nhất định: Công 
việc này được thực hiện bởi Cron - một tiện ích trong Linux, cho phép kích hoạt 
một lệnh tại một thời điểm xác định. Mỗi dòng trong tệp tin cấu hình Cron (có thể 
biên tập được bằng lệnh: crontab -e) chứa 6 trường giống như trong mô hình 
RegCM và clWRF 

Cấu hình Cron để hệ thống tự động kích hoạt mm5_watchdog cứ sau một 
khoảng thời gian, ví dụ 5 phút, như sau:   

                       */5 * * * * /duong_dan/mm5_watchdog 

Việc kích hoạt mm5_watchdog cứ sau một khoảng thời gian cho phép qui 
trình liên tục cập nhật được kết quả từ Interpf, thêm nữa tăng khả năng chống lỗi 
trong trường hợp node thực thi qui trình vì một lý do nào đó phải khởi động lại. Tuy 
nhiên, việc này dẫn đến nguy cơ hệ thống bị tràn ngập lệnh gọi mm5_watchdog 
sau một khoảng thời gian ngắn. Chú ý rằng, trong một thời điểm, chỉ cần 1 tiến trình 
mm5_watchdog hoạt động là đủ nên mỗi khi được hệ thống kích hoạt, 
mm5_watchdog cần kiểm tra xem đã có tiến trình nào mang tên nó đang chạy hay 
không. Nếu thấy một tiến trình cùng tên đang chạy, mm5_watchdog tự động thoát, 
ngược lại, nó ghi nhớ định danh tiến trình (process ID) của nó vào 1 tệp tin xác định 
trước. Công việc này được thực hiện bởi hàm checkrun, được gọi ngay trong 
mm5_watchdog: 

              checkrun /tmp/MM5.PID mm5_watchdog 

2) Kiểm tra tham số thời gian kết thúc chạy mô hình, so sánh với thời gian mô 
hình đã kết xuất kết quả. Nếu thời gian kết xuất kết quả bằng với thời gian kết thúc 
chạy mô hình, chương trình tự động thoát. 

Chương trình mm5_watchdog được thiết kế để xử lý kết quả của Interpf 
(chính là kết quả dự báo của mô hình CAM-SOM) theo từng tháng một. Thông tin 
về tháng cuối cùng được kết xuất được ghi lại trong tệp tin có tên LRTFILE. Mỗi 
lần kích hoạt, mm5_watchdog trước hết, kiểm tra xem tháng cuối cùng được kết 
xuất trong lần chạy trước đấy có trùng với thời điểm kết thúc dự báo hay không. 
Nếu trùng, mm5_watchdog sẽ tự động thoát. 

3) Tính toán bước thời gian mô hình sẽ phải chạy, kiểm tra thư mục kết quả 
kết xuất tương ứng của Interpf, nếu không tìm thấy tệp tin INPUT_READY, 
chương trình chờ cho đến khi tệp tin đó xuất hiện 
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Chương trình mm5_watchdog đọc tệp tin LRTFILE để xác định tháng mà mô 
hình cần mô phỏng. Sau đó, chương trình tìm đến thư mục chứa kết quả tương ứng 
của Interpf và chờ cho đến khi tệp tin INPUT_READY xuất hiện (đồng nghĩa với 
dữ liệu đầu vào cho MM5CL đã sẵn sàng) bằng hàm wfexist dưới dây: 

wfexist /Interpf_dir/INPUT_READY 30 

với ${YYYY}, ${MM} là năm và tháng cần kiểm tra kết quả 

4) Tạo liên kết mềm đến các tệp tin số liệu đầu vào (các tệp tin kết quả của 
Interpf) từ thư mục chứa tệp tin thực thi của mô hình (mm5.mpp); gọi 
mm5_handler, tạo tệp tin cấu hình mmlif: Chương trình mm5_watchdog sẽ xác định 
xem phiên chạy mô hình này có phải là cho dự báo tháng đầu tiên hay không. Nếu 
đúng tạo softlink tới các tệp tin điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho tháng đầu 
tiên trong thư mục chứa tệp tin chạy của mô hình (mm5.mpp). Nếu sai, tạo softlink 
đến tệp tin điều kiện ban dầu của tháng đầu tiên và đến tệp tin điều kiện biên của 
tháng hiện tại.  

Chương trình mm5_handler sau đó sẽ được gọi để tạo tệp tin cấu hình mmlif. 
Nếu phiên chạy này là khởi tạo từ tháng đầu tiên, IFREST sẽ được gán bằng 
FALSE. Nếu là chạy tiếp cho các tháng sau, IFREST sẽ được gán bằng TRUE. 
TIMAX và SAVFRQ được gán bằng số phút, bắt đầu từ thời điểm ban đầu của 
tháng đầu tiên tới thời điểm kết thúc của tháng hiện tại. 

5) Chạy mô hình rồi quay lại bước 2: Sau khi các bước cấu hình đã hoàn tất, 
file thực thi của mô hình MM5CL - mm5.mpp được đặt vào hàng đợ công việc để 
chạy trên cluster bằng lệnh:  

qsub mm5.pbs 

Sau khi kết thúc sẽ thấy các file đầu ra wrfout_d*, chương trình tự động kết 
thúc và ghi lịch sử chạy vào các  files  rsl.error.000* và rsl.out.000*. 

7.4.4. Quy trình vận hành mô hình CCAM 
Sơ đồ vận hành hệ thống mô hình CCAM được mô tả trong hình 7.12 dưới 

đây. Điều kiện ban đầu và dữ liệu miền tính cho trường toàn cầu được cập nhật vào 
mô hình, mã chương trình điều khiển việc chạy mô hình được kích hoạt, kết quả 
cho trường toàn cầu được xuất ra, sau đó kết quả đầu ra này được nội suy, sử dụng 
làm điều kiện biên khi mô hình được cấu hình cho một khu vực nào đó. Điều kiện 
ban đầu và dữ liệu miền tính khu vực được cập nhật vào để vận hành mô hình khu 
vực. Dữ liệu miền tính bao gồm dữ liệu về địa hình, albedo bề mặt, dữ liệu về thảm 
thực vật, dữ liệu đất, ... ; tất cả các dữ liệu này phải được thiết lập trước khi vận 
hành mô hình. Tùy thuộc vào miền tính lựa chọn, số ô lưới mô hình cho một mặt 
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lập phương và phân giải mô hình mà người dùng định thiết lập mà phải điều chỉnh 
các thông số như kinh, vĩ độ trung tâm miền tính; chỉ tố Schmist (giá trị của chỉ số 
này tùy thuộc vào mức độ thu nhỏ của miền tính so với trường toàn cầu, đối với 
trường toàn cầu thì chỉ số này bằng 1); và size (số ô lưới trên một mặt lập phương). 

Mô hình CCAM cho phép thiết lập chạy trong khoảng thời gian dài, 
trong đó có thể dừng lại và tiếp tục mà không vướng một trở ngại nào. Sau 
mỗi tháng mô phỏng, CCAM đều xuất ra tệp tin RESTART, nghĩa là nếu như 
trong quá trình chạy gặp lỗi hay trục trặc gì đó trên hệ thống khiến mô hình 
CCAM bị dừng thì mô phỏng có thể được tiếp tục sử dụng tệp tin RESTART 
tại thời điểm tháng kết quả gần nhất trước khi chương trình bị dừng. Kết quả 
khi chạy liên tiếp không thay đổi so với việc chạy liền mạch. Quá trình này 
được mô phỏng trong hình 7.13 dưới đây. 

 
Hình 7.12: Sơ đồ vận hành hệ thống mô hình CCAM 

 

Số liệu đầu ra của mô hình CCAM được lưu dưới định dạng không thông dụng 
(định dạng quy định bởi nhóm nghiên cứu phát triển CCAM). Để có thể chuyển đổi 
sang định dạng netCDF phổ biến, một bộ chương trình “cc2hist” đã được phát triển. 
Để sử dụng bộ chương trình này để chuyển đổi sang định dạng netCDF. 
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Hình 7.13: Quy trình chạy CCAM cho quy mô toàn cầu (hình trên) và quy mô khu 

vực (hình dưới) 
 

Để chạy mô hình CCAM người dùng chỉ cần điều chỉnh các thông số trong 
một đoạn mã điều khiển (run_ccam.pbs), đoạn mã này được tách ra khỏi mã chương 
trình nguồn và dễ dàng điều chỉnh theo ý muốn của người sử dụng cho phù hợp với 
mục đích. Công việc chạy mô hình CCAM được thực hiện qua các bước sau:  

1) Tự động chạy mô hình tại thời điểm bắt đầu của 1 tháng: công việc này 
được thực hiện bởi Cron - một tiện ích trong Linux, cho phép kích hoạt một lệnh tại 
một thời điểm xác định. Mỗi dòng trong file cấu hình Cron (có thể biên tập được 
bằng lệnh: crontab -e) chứa 6 trường:  

§ Phút (0, 1, 2, 3, …, 59) 

§ Giờ (0, 1, 2, …, 23) 

§ Ngày trong tháng (1, 2, 3, …, 31)  

§ Tháng (1, 2, …, 12) 

§ Ngày trong tuần (Sun, Mon, …, Sat) 

§ Lệnh cần thực thi  

Qui trình tự động được điều khiển bằng chương trình (bash script) 
Ccam_handler. Cấu hình Cron để hệ thống tự động kích hoạt Ccam_handler tại thời 
điểm 0h ngày đầu tiên của mỗi tháng như sau:  
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0 0 1 * * /duong_dan/Cam_handler 

2) Cập nhật các thông số tỉ lệ khí nhà kính: Các thông số này có thể lấy được 
tự động từ internet (nếu có), hoặc tính toán qua các giá trị trung bình trong quá khứ 
(hệ thống của chúng tôi đang sử dụng phương pháp này). Giá trị của các thông số 
trên được lưu vào 1 file text, trước thời điểm 0h ngày đầu tiên của mỗi tháng. 
Ccam_handler sẽ đọc dữ liệu từ file này để cập nhật cho mô hình. 

3) Thu thập các thông tin về thời điểm (năm, tháng, ngày, giờ) bắt đầu và kết 
thúc chạy mô hình, cũng như đường dẫn đến các tệp tin chứa dữ liệu tái khởi động:  
Theo mặc định, thời điểm bắt đầu chạy mô hình là giờ hiện tại của hệ thống; mô 
hình được cấu hình để chạy với file dữ liệu tái khởi động ở thời điểm 1 tháng trước 
và chạy mô phỏng cho 9 tháng (bao gồm 1 tháng chạy lại và 8 tháng dự báo). 
Đường dẫn đầy đủ đến file dữ liệu được tự động cập nhật bằng hàm getlastrestart. 

4) Tạo ra file cấu hình dựa trên các thông tin thu thập được ở các bước trên: 
Do số lượng các thông số cần thay đổi trong tệp tin cấu hình namelist thường ít hơn 
nhiều so với các thông số cố định, chúng tôi sử dụng một tệp tin mẫu (template) làm 
đầu vào, với phần giá trị của các tham số cần thay đổi được thay thế bằng các biến 
“giữ chỗ”. Ví dụ: imth = $IMTH_0. Các bước cấu hình phía trên sẽ gán giá trị cho 
các biến giữ chỗ này, và cuối cùng namelist được tạo ra từ tệp tin mẫu bằng lệnh: 

echo "$(eval "echo \"$(cat template)\"")" >run_ccam.pbs 

5) Chạy mô hình: Sau khi các bước cấu hình đã hoàn tất, tệp tin thực thi của 
mô hình (ccam) sẽ được gọi chạy. Nếu mô hình được chạy trên một máy đơn, bước 
này đơn giản chỉ là gọi chương trình thực thi của mô hình. Trong hệ thống của 
chúng tôi, các bước chuẩn bị dữ liệu đầu vào được thực thi trên một máy gọi là head 
node. Tệp tin thực thi của mô hình (khối mô phỏng, tính toán vả xử lý của mô hình) 
được đẩy vào hàng đợi để cluster thực hiện tính toán: qsub run_ccam.pbs 

7.5. Qui trình xử lý kết quả đầu ra và hiển thị sản phẩm dự báo từ các 
mô hình RCM 

Các phần ở trên đã trình bày chi tiết về quy trình vận hành các mô hình RCM 
gồm RegCM, clWRF và MM5CL để dự báo hạn mùa cho các trường khí quyển 
trung bình tháng và các yếu tố/hiện tượng khí hậu cực đoan. Trong phần này, chúng 
tôi sẽ trình bày về quy trình xử lý số liệu đầu ra và hiển thị sản phẩm phục vụ dự 
báo hạn mùa cho các RCM nói trên. Trên thực tế, các mô hình nói trên đều có các 
chương trình tiền xử lý đi kèm nên trong các phần dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra 2 
dạng quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm dự báo từ RCM gồm: 
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1) Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm sử dụng các chương trình hậu xử lý 
(post-process) được cung cấp cùng với mô hình RCM 

2) Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm áp dụng cho các sản phẩm đầu ra của 
RCM theo đúng chuẩn định dạng NetCDF 

Quy trình thứ hai được đề xuất dựa trên thực tế các sản phẩm đầu ra của các 
RCM được nghiên cứu đều được quy chuẩn về cùng định dạng NetCDF. Do đó, 
việc xây dựng các chương trình hậu xử lý cho từng mô hình là không cần thiết. 
Ngoài ra, việc đề xuất quy trình thứ 2 cũng nhằm mục đích tăng cường tính khả mở, 
tính dùng chung và khả năng áp dụng cho các mô hình RCM khác trong tương lai. 
Các phần dưới đây chúng tôi sẽ trình bày về 2 dạng quy trình xử lý và hiển thị sản 
phẩm RCM. 

7.5.1. Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm dựa trên các chương trình hậu xử lý 
được cung cấp cùng các RCM 

1) Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm cho mô hình RegCM 

Khi quá trình chạy mô hình RegCM kết thúc, tại thư mục chứa các tập tin đầu 
ra sẽ bao gồm các tệp tin có tên quy ước dưới đây: 

vietnam_001_ATM.YYYYMMDDHH.nc 

vietnam_001_SRF.YYYYMMDDHH.nc 

vietnam_001_RAD.YYYYMMDDHH.nc 

vietnam_001_SAV.YYYYMMDDHH.nc 

Tập tin ATM chứa trạng thái khí quyển, tập tin SRF chứa các biến bề mặt và 
tập tin RAD chứa các thông tin về thông lượng bức xạ. Tập tin SAV chứa trạng thái 
của mô hình ở bước thời gian cuối của mô phỏng, có thể sử dụng để chạy tái khởi 
động, như vậy những mô phỏng thời gian dài có thể chia nhỏ thành các mô phỏng 
ngắn hơn. Để kiểm tra các biến bề mặt chẳng hạn, có thể sử dụng câu lệnh sau: 

$> ./Bin/GrADSNcPlot output/vietnam_001_SRF.1987090400.nc 

Kết quả của mô hình REGCM được xử lý qua 2 chương trình hậu xử lý là 
GrADSNcPrepare và RegCM.gs. Chúng tôi đã xây dựng chương trình post_proc.sh 
để điều khiển 2 chương trình này. Kết quả của tiến trình hậu xử lý là các tệp tin ảnh 
dạng JPG, minh họa các trường khí tượng và các hiện tượng khí tượng. 

2) Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm cho mô hình clWRF 

 Sau khi đã hoàn thành việc chạy mô hình clWRF, các kết quả đầu ra đầu tiên 
được lưu trong các tệp tin có định dạng GRIB như dưới đây: 

wrfout_d01_2012-05-01_00:00:00 
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wrfout_d01_2012-06-01_00:00:00 

Các tệp tin kết quả nói trên sẽ được chuyển vào bộ chuyển đổi tự động 
convert.sh để phù hợp với chương trình hiển thị kết quả mà hệ thống đang sử dụng 
(chuyển đổi từ định dạng GRIB về định dạng NetCDF). Script chuyển đổi như sau: 

FILEIN=$1 

FILEOUT=$2 

STRING1="ile_in=\""${FILEIN}\" 

STRING2="file_out=\""${FILEOUT}\" 

ncl $STRINGf1 $STRING2 wrfout_to_cf.ncl 

ncrename -O -d west_east,lon -d south_north,lat $FILEOUT 

ncks -O -v lon,lat $FILEOUT tmp_lonlat.nc 

ncrename -v lon,lon_tmp $FILEOUT 

ncrename -v lat,lat_tmp $FILEOUT 

ncwa -O -a lon tmp_lonlat.nc tmp_lat.nc 

ncwa -O -a lat tmp_lonlat.nc tmp_lon.nc 

ncks -A -v lat tmp_lat.nc $FILEOUT 

ncks -A -v lon tmp_lon.nc $FILEOUT 

ncks -O -x -v lon_tmp,weast_east,lat_tmp,south_north $FILEOUT 

rm tmp_lat.nc tmp_lon.nc tmp_lonlat.nc 

3) Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm cho mô hình MM5CL 

Kết quả dự báo từ mô hình MM5CL là tập hợp các tệp tin có quy ước tên tệp 
tin theo quy luật như sau: MMOUT_DOMAINx[_yy] trong đó x tương ứng với số 
thứ tự của miền tính, yy là số thứ tự của file kết quả (bắt đầu từ 01) nếu MM5CL 
được cấu hình để chạy ở chế độ tái khởi động. Nếu mô hình chạy ở chế độ tái khởi 
động, ngoài tệp tin kết quả, MM5CL còn ghi các tệp tin dữ liệu tái khởi động trong 
thư mục restrts như đã trình bày ở phần trên. Ngoài ra, mô hình cũng ghi lại nhật ký 
(log) trong khi chạy vào các file rsl.out.nnnn và rsl.error.nnnn với nnnn là trường 4 
số chỉ thứ tự tiến trình song song. Nếu trong quá trình chạy mô hình, không có lỗi 
nào phát sinh, tệp tin rsl.out.0000 sẽ chứa thông tin bước thời gian cuối cùng, tương 
ứng với TIMAX và thời điểm lưu dữ liệu tái khởi động tương ứng với IXTIMR cấu 
hình trong mmlif. Chính vì vậy, chương trình điều khiển chạy mô hình có thể kiểm 
tra file rsl.out.0000 để biết mô hình chạy có bị lỗi hay không, để chạy lại nếu cần. 
Kết quả của mô hình MM5CL được xử lý qua 2 chương trình hậu xử lý là 
MM5toGrads và Grads. Chúng tôi đã xây dựng chương trình post_proc.sh để điều 
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khiển 2 chương trình này (hình 7.14). Kết quả của tiến trình hậu xử lý là các file ảnh 
dạng GIF, minh họa các trường khí tượng và các hiện tượng khí tượng cực đoan. 
Chương trình post_proc.sh được kích hoạt đơn giản bằng dòng lệnh: $> 
./post_proc.sh 

 
Hình 7.14: Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm của mô hình MM5CL 

 

7.5.2. Quy trình xử lý và hiển thị sản phẩm áp dụng cho chuẩn định dạng chung 
của các RCM 

Như đã biết, các sản phẩm dự báo hạn mùa dạng bản đồ thường được hiển thị 
dưới dạng lưới kinh vĩ độ. Trong khi đó, các số liệu dự báo trực tiếp từ các RCM 
thường được sao lưu dưới dạng lưới mô hình (thường là lưới Mecator). Do đó, để 
hiển thị kết quả dự báo của mô hình RCM, ta phải thực hiện qua 2 bước là: 1) 
chuyển lưới của mô hình về lưới kinh vĩ độ; và 2) Hiển thị sản phẩm. Hình 7.15 
minh họa qui trình của 2 bước thực hiện này. 

Để chuyển được về lưới kinh vĩ độ, trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng 
công cụ hỗ trợ có sẵn là NCL, NCO…. Để tối ưu hóa trong quá trình khai thác, 
chúng tôi đã phát triển chương trình mapproj.f90 để thực hiện việc tính toán chuyển 
đổi phép chiếu dữ liệu. Chương trình này được biên dịch về dạng tệp tin mappro.so 
để chương trình điều khiển viết bằng Python có thể gọi và sử dụng. Sản phẩm mô 
hình được hiển thị bằng phần mềm đồ họa GMT (The Generic Mapping Tools), một 
thư viện đồ họa khá phổ biến hiện nay. Để hiển thị ra các sản phẩm đồ họa, một số 
module có sẵn sẽ được sử dụng như sys, os, datetime, math, shutil và thư viện số 
numpy, thư viện đọc NetCDF bằng Python là pycdf. Quan trọng nhất là phải có thư 
viện GMT được cài đặt trên hệ thống. Toàn bộ quá trình hiển thị sản phẩm dự báo 
từ RCM thực hiện trên môi trường Linux. 
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Hình 7.15: Sơ đồ quy trình chuyển đổi phép chiếu dữ liệu (bên trái) và qui trinh hiển 

thị sản phẩm đồ họa từ số liệu dự báo của RCM 
Do đặc thù mỗi sản phẩm có các cách hiển thị sản phẩm khác nhau, nên mỗi 

lớp sản phẩm sẽ được điều khiển bởi một chương trình riêng, ví dụ như chương 
trình plot_t2m sẽ hiển thị các bản đồ dự báo liên quan đến trường nhiệt độ, chương 
trình plot_rain hiển thị các bản đồ dự báo về mưa, … Các chương trình con sẽ được 
gọi một cách tuần tự hoặc song song trong khối chương trình chính. Chương trình 
được viết tối ưu để người chọn có thể lựa chọn hiển thị các biến một cách riêng rẽ 
hoặc hiển thị tất cả các biến cùng một lúc. Ngoài ra, chương trình được thiết kế để 
kiểm tra các sản phẩm đã được tạo ra hay chưa, nếu có thì sẽ bỏ qua để tiết kiệm chi 
phí tính toán. Chương trình này có thể đặt chạy ở chế độ tự động dựa trên tệp tin 
Crontab hoặc chạy bán tự động dựa trên dòng lệnh như sau:  

$> ./plot_rcm.py  yyyy mm dd hh model .  
trong đó yyyy, mm, dd, hh tương ứng là năm, tháng, ngày và giờ bắt đầu dự 

báo và model là tên của mô hình RCM cần hiển thị các sản phẩm dự báo. Hình 7.16 
minh họa toàn bộ sơ đồ khối của qui trình hiển thị sản phẩm dự báo cho các RCM 
có số liệu đầu ra tuân theo chuẩn định dạng NetCDF.  
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Hình 7.16: Sơ đồ khối chương trình hiển thị sản phẩm 

 

7.6. Qui trình xử lý và đưa sản phẩm lên trang thông tin điện tử 

Để hiển thị các kết quả dự báo dưới dạng ảnh lên website, các kết quả này cần 
được tải lên một thư mục được chỉ định trước, tương ứng cho mỗi trường dự báo 
của mỗi mô hình trên máy chủ web (webserver). Hệ thống tính toán đặt tại Khoa 
KTTV và Hải dương học, Trường ĐH KHTN được kết nối với webserver qua mạng 
LAN. Các kết quả dự báo sau khi kết xuất ra dưới dạng ảnh có thể được tải từ máy 
chủ quản lý (Headnode) của hệ thống máy tính bó song song lên webserver qua các 
giao thức thông dụng như FTP, SFTP hay NFS. FTP hay giao thức bảo mật hơn - 
SFTP (FTP qua SSH) - nên được sử dụng trong các trường hợp kết nối giữa các 
máy chủ là mạng WAN hay internet. Chúng tôi lựa chọn sử dụng NFS để upload dữ 
liệu từ máy chủ quản lý lên webserver vì tính dễ sử dụng, dễ cấu hình của NFS và 
bởi vì kết nối giữa Cluster headnode với webserver là mạng LAN nên nguy cơ về 
mất an toàn bảo mật hệ thống là không cao. Hình 7.17 đưa ra sơ đồ kết nối giữa hệ 
thống máy tính bó song song (thông qua máy chủ quản lý) tới máy chủ Web. 

Trong mô hình này, webserver sẽ đóng vai trò là máy chủ NFS, còn hệ 
thống máy tính bó song song vận hành các RCM đóng vai trò máy khách 
(client). Máy chủ NFS sẽ xuất ra (export - thuật ngữ chỉ việc mở quyền truy 
cập tới một thư mục nhất định trên máy chủ NFS) thư mục chứa ảnh cần hiển 
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thị cho máy chủ quản lý. Máy chủ quản lý sau đó sẽ liên kết (mount - thuật 
ngữ chỉ việc “gắn” thư mục trên máy chủ NFS về hệ thống tập tin của máy 
khách) thư mục này về hệ thống tập tin của mình. Để tăng tính bảo mật, máy 
chủ NFS sẽ chỉ xuất ra thư mục chứa kết quả cho duy nhất địa chỉ IP của máy 
chủ quản lý. Các lệnh export và mount được thực hiện như dưới đây: 

 

 

 
Hình 7.17: Mô hình kết nối giữa hệ thống máy tính bó song song dùng để vận hành 

các RCM với máy chủ Web 
Trong thư mục chứa kết quả cần hiển thị, các kết quả tương ứng với một mô 

hình được gộp chung vào một thư mục con (hình 7.18 - ví dụ thư mục sẽ chứa kết 
quả của mô hình clWRF). Lưu ý rằng, các thư mục này được đặt dưới quyền sở hữu 
của một tài khoản tương ứng với mô hình (ví dụ ở đây là clwrf). Tài khoản clwrf 
cần được đồng bộ về tên và mã nhận dạng trên cả máy chủ Web và máy chủ quản lý 
hệ thống máy tính bó song song. Việc thiết lập quyền sở hữu trên các thư mục chứa 
kết quả mô hình cho các tài khoản tương ứng giúp cho việc quản trị hệ thống trở 
nên rõ ràng và mạch lạc hơn.  

Việc tải các tệp tin ảnh kết quả dự báo từ máy chủ quản lý hệ thống vận hành 
các RCM lên máy chủ Web bây giờ chỉ đơn giản là chuyển (copy) các tệp tin ảnh 
vào các thư mục tương ứng với trường dự báo và mô hình. Lưu ý các tệp tin kết quả 
cũ cần được xoá bỏ trước khi chuyển các tệp tin kết quả mới vào các thư mục. Một 
lưu ý tiếp theo, cấu hình cho máy chủ quản lý liên kết thư mục từ máy chủ NFS 
không nên đặt vào file /etc/fstab. Việc này có thể gây treo máy chủ quản lý khi khởi 
động nếu máy chủ Web chưa hoạt động. Giải pháp tối ưu hơn là sử dụng AUTOFS. 
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Hình 7.18: Ví dụ min họa thư mục chứa kết quả của mô hình clWRF 

Hiện tại đề tài chọn ra 8 trường dự báo để hiển thị: 

1) Day max accumulated rainfall (lượng mưa tích luỹ ngày cao nhất) 

2) 5 days max accumualted rainfall (lượng mưa tích luỹ 5 ngày cao nhất) 

3) Monthly mean accumulated rainfall (lượng mưa tích luỹ trung bình 
tháng) 

4) Monthly max 2m temperature (nhiệt độ 2m cao nhất tháng) 

5) Monthly max 2m absolute temperature (nhiệt độ tuyệt đối 2m cao nhất 
tháng)  

6) Monthly mean 2m temperature (nhiệt độ 2m trung bình tháng) 

7) Monthly min 2m temperature (nhiệt độ 2m thấp nhất tháng) 

8) Monthly min 2m absolute temperature (nhiệt độ tuyệt đối 2m thấp nhất 
tháng)  

Cố định các trường này (sử dụng trong việc đặt tên các tệp tin sản phẩm dạng 
ảnh) được viết tắt tương ứng thành: r1daymaxmonth; r5daymaxmonth; 
rmeanmonth; tmaxmonth; tmaxmonthabs; tmeanmonth; tminmonth; tminmonthabs. 
Để giúp website tự động hiển thị được các tệp tin ảnh và trích xuất các thông tin cần 
thiết, các tệp tin ảnh kết quả cần được đặt tên theo quy ước sau: 
Têntrường_YYYYMMDDHH_TT.gif với Têntrường là 1 trong 8 trường trên, 
YYYYMMDDHH là thời điểm bắt đầu dự báo, TT là hạn dự báo (tính bằng tháng) 
tính từ thời điểm bắt đầu chạy dự báo. Ví dụ:  

r1daymaxmonth_2013110100_03.gif 

r5daymaxmonth_2013110100_03.gif 

Các tên tệp tin ảnh trên tương ứng với các trường dự báo tại thời điểm 3 tháng 
tính từ điểm bắt đầu chạy dự báo từ 00UTC ngày 01 tháng 11 năm 2013. Kết quả 
sau khi được upload lên máy chủ Web có thể được theo dõi tại địa chỉ: 
http://meteo.edu.vn/dhkhtn/san-pham/. Các hình 7.19 và 7.20 tương ứng minh 
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hoạ giao diện chính của trang dự báo mùa và sản phẩm dự báo hạn mùa cho yếu tố 
lượng mưa ngày cực đại từ mô hình khí hậu khu vực clWRF. 

 
Hình 7.19: Giao diện chính của trang kết quả dự báo mùa 

 

 
Hình 7.20: Ví dụ minh họa sản phẩm dự báo hạn mùa từ mô hình RegCM được truy 

cập thông qua trang Web khai thác sản phẩm 
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Kết luận và kiến nghị 

Kết luận: 

Bài toán dự báo mùa có vị trí quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam, nhất là 
trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, khi mà những hiện tượng thời tiết cực 
đoan ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Những thông tin dự báo hạn mùa 
được kỳ vọng là sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng tránh thiên tai, tạo tiền đề 
cho việc xây dựng các giải pháp giảm nhẹ và hạn chế những tác hại của chúng, cung 
cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách 
xác định chiến lược phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an sinh xã hội của đất 
nước. 

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa một số 
hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” được 
triển khai dưới dạng một đề tài độc lập cấp Nhà nước theo hướng “Nghiên cứu Cơ 
bản Định hướng Ứng dụng” nhằm hướng tới hai mục tiêu: 1) Ứng dụng và xây 
dựng được hệ thống mô hình có khả năng dự báo hạn mùa các trường khí hậu với 
hạn dự báo 1, 3, 6 tháng ở Việt Nam; và 2) Xây dựng được hệ thống nghiệp vụ dự 
báo một số hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, như nắng nóng, rét đậm, rét 
hại, hạn hán, mưa lớn. 

Đây là một bài toán khó và hoàn toàn mới không chỉ ở Việt Nam mà cả các 
nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong phạm vi châu Á vấn đề này cũng chỉ mới 
được thực hiện ở một số nước có tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ mạnh như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Mặc dù vậy, với sự tự tin vào năng lực của đội 
ngũ các nhà khoa học trẻ, các mối quan hệ hợp tác quốc tế sẵn có, sự phối hợp chặt 
chẽ giữa Cơ quan đào tào và nghiên cứu là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và 
Cơ quan dự báo nghiệp vụ là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, 
sau ba năm thực hiện, tập thể cán bộ tham gia đề tài đã từng bước làm chủ được vấn 
đề và đã hoàn thành tốt mọi nội dung mà đề tài đặt ra. Có thể nói rằng, đề tài đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu và đã 
có được đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu. 

Những kết quả khoa học chính mà đề tài đã đạt được bao gồm:  

1) Ngoài các bộ số liệu toàn cầu tái phân tích, để tài đã xây dựng được một cơ 
sở dữ liệu khá đầy đủ, bao gồm:  

(1) Bộ số liệu quan trắc hàng ngày thu thập từ mạng lưới trạm khí tượng Việt 
Nam đã được kiểm tra, tổ chức lại theo định dạng thống nhất;  
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(2) Bộ số liệu dự báo toàn cầu hạn 6 tháng của mô hình CFS từ tháng 1 năm 
2012 đến nay với tần suất 7 ngày một bộ được dùng làm điều kiện ban 
đầu và điều kiện biên cho các mô hình khu vực; 

(3) Sản phẩm dự báo mùa bằng ba mô hình khí hậu khu vực RegCM, clWRF 
và MM5CL chạy với số liệu CFS từ tháng 1 năm 2012 đến nay ở dạng 
thô và đã hiệu chỉnh; 

(4) Các bộ số liệu khí hậu mô hình của các mô hình khí hậu khu vực và khí 
hậu quan trắc tương ứng. 

2) Đã thử nghiệm thành công việc chạy các mô hình toàn cầu CAM, CAM-
SOM và CCAM với các bộ số liệu SST khác nhau để tạo ra các trường dự báo hạn 
mùa toàn cầu làm cơ sở cho việc chủ động cung cấp nguồn số liệu đầu vào cho các 
mô hình khí hậu khu vực trong bài toán dự báo mùa ở Việt Nam. Kết quả đánh giá 
bước đầu cho thấy triển vọng sáng sủa của việc triển khai ứng dụng các hệ thống 
CAM-CFS, CCAM-IRI và CCAM-CFS vào dự báo mùa toàn cầu ở Việt Nam. Hơn 
nữa, sản phẩm của CCAM-IRI và CCAM-CFS sau khi hạ qui mô về độ phân giải 
cao cho khu vực Việt Nam, về mặt định tính, đã chứng tỏ tính hợp lý và khả năng 
ứng dụng chúng vào dự báo mùa ở Việt Nam. 

3) Đã thử nghiệm ứng dụng thành công việc ứng dụng các mô hình khí hậu 
khu vực RegCM, clWRF và MM5CL vào dự báo mùa các trường khí hậu trung 
bình và một số hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam hạn đến 6 tháng khi sử 
dụng dự báo toàn cầu CFS làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên. Trong đó đáng 
chú ý là đã cải tiến mô hình RegCM4.2 để nhận số liệu SST từng 6 giờ một thay vì 
trung bình tháng. Sản phẩm dự báo từ các mô hình khu vực khi so sánh trực tiếp với 
số liệu quan trắc cho thấy: 

(1) Cả ba mô hình đều cho dự báo nhiệt độ trung bình (bao gồm cả T2m, Tx, 
Tm) thiên thấp so với quan trắc, trong đó sai số dự báo của RegCM và 
MM5CL lớn nhất, có thể đạt tới -3 ÷  -5oC, đặc biệt đối với các vùng núi 
cao. Mô hình clWRF dường như cho dự báo thiên cao ở các vùng B2, B3 
và N3 và thiên thấp ở các vùng còn lại. Tuy nhiên sai số của RegCM và 
MM5CL rất có tính hệ thống. Tính trung bình, sai số trung bình tuyệt đối 
dự báo nhiệt độ trực tiếp từ các mô hình vào khoảng 3.5-5.0 oC và ít biến 
động theo hạn dự báo. 

(2) Đối với dự báo nhiệt độ cực trị tuyệt đối, nhìn chung sai số của cả ba mô 
hình đều có xu hướng thiên thấp, tuy nhiên phân bố của sai số theo không 
gian và thời gian (các tháng trong năm) được dự báo khá phức tạp. 
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(3) Sai số dự báo lượng mưa tháng vẫn còn khá lớn đối với cả ba mô hình. 
Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc không vượt quá 0.45. RegCM 
và MM5CL chủ yếu cho dự báo thiên thấp trong khi clWRF cho dự báo 
thiên cao quá lớn. Hạn dự báo càng dài, sai số dự báo càng lớn. Sai số dự 
báo trung bình tuyệt đối của RegCM tăng dần từ khoảng 100mm ở hạn 
dự báo 1 tháng đến 150mm ở hạn dự báo 6 tháng. Các giá trị tương ứng 
cho clWRF và MM5CL lần lượt là 230mm đến 250mm và 100mm đến 
350mm. Hệ số tương quan giữa dự báo và quan trắc của các mô hình 
RegCM, clWRF và MM5CL lần lượt dao động trong các khoảng 0.35-
0.45, 0.07-0.19 và -0.09-0.31. 

(4) Sản phẩm dự báo từ các mô hình sau khi đã tiến hành hiệu chỉnh BAS đã 
có thể dự báo được một số hiện tượng khí hậu cực đoan. Kỹ năng dự báo 
của mô hình nói chung cao hơn kỹ năng dự báo khí hậu. Cụ thể, đối với 
các hiện tượng nắng nóng, mưa lớn, mưa cực đoan, số ngày nóng các mô 
hình có kỹ năng dự báo cao hơn dự báo khí hậu khoảng 10-20%, trong đó 
dự báo số ngày nóng cho kết quả tốt nhất. Dự báo các hiện tượng rét đậm, 
rét hại, số đêm lạnh của các mô hình chỉ tương đương hoặc kém hơn dự 
báo khí hậu. Nhìn chung không có mô hình nào cho kết quả dự báo tốt và  
ổn định cho tất cả các hiện tượng cực đoan. Đối với mưa lớn và mưa cực 
đoan RegCM và MM5CL cho kết quả tốt nhất, trong khi kỹ năng dự báo 
rét đậm, rét hại của clWRF lại lớn hơn. 

4) Đã xây dựng được các phương pháp hiệu chỉnh sai số hệ thống (BAS), hiệu 
chỉnh liên tiếp (SUC) và hiệu chỉnh bằng lọc Kalman (KF) cho từng yếu tố và hiện 
tượng dự báo liên quan đến nhiệt độ và cho từng mô hình cụ thể. Kết quả đánh giá 
cho thấy, việc hiệu chỉnh sai số đã cải thiện đáng kể sản phẩm dự báo trực tiếp từ 
mô hình. Trong ba phương pháp hiệu chỉnh, phương pháp SUC thường cho hiệu 
quả tốt nhất. Sai số dự báo trung bình tuyệt đối các trường nhiệt độ trung bình sau 
khi hiệu chỉnh chỉ dao động trong khoảng từ 1-2oC, cá biệt có trường hợp nhỏ hơn 
1oC và hầu như không có trường hợp nào vượt quá 2oC. Mặc dù vậy, các phương 
pháp hiệu chỉnh trên đây không có hiệu quả đối trường lượng mưa dự báo. Phương 
pháp BAS vẫn có thể áp dụng đối với một số hiện tượng cực đoan như số ngày nắng 
nóng, rét đậm, rét hại,... 

5) Đã xây dựng được hệ thống dự báo pha hạn 6 tháng các yếu tố nhiệt độ 
trung bình tháng (T2m), nhiệt độ cực đại (Tx), cực tiểu (Tm) trung bình tháng và 
tổng lượng mưa tháng (R) cho mạng lưới trạm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 
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6) Đã xây dựng dựng được chương trình dò tìm xoáy với bộ chỉ tiêu thích hợp 
tương ứng và thử nghiệm ứng dụng vào dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới hạn 6 
tháng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và Biển Đông bằng mô hình RegCM 
với số liệu dự báo toàn cầu CFS trong hai mùa bão 2012 và 2013. Kết quả đánh giá 
bước đầu cho thấy, với từng lần dự báo riêng rẽ, mô hình đã nắm bắt được một cách 
cơ bản phân bố không gian vùng bão hoạt động. Khi lấy trung bình tổ hợp số lượng 
bão các lần dự báo trong từng tháng, mô hình đã nắm bắt được sự biến động mùa 
của hoạt động bão, tuy nhiên số lượng bão dự báo có xu hướng thiên thấp đối với 
khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và thiên cao đối với khu vực Biển Đông. Dự báo 
thiên cao của mô hình về số lượng bão trên Biển Đông có thể do cách tính trong đó 
có những cơn bão được tính nhiều hơn một lần. Trong hai năm thử nghiệm các dự 
báo chạy trong tháng 2, 3, 4 năm 2013 hầu như cho sai số dự báo khống hoàn toàn. 

7) Đã xây dựng được bộ chương trình dự báo khả năng xuất hiện hạn hán dựa 
trên hai chỉ số hạn hán PDSI và SPI khi sử dụng sản phẩm dự báo mùa từ các mô 
hình khu vực. Kết quả đánh giá dự báo hạn theo chỉ số PDSI cho thấy, nói chung 
việc sử dụng sản phẩm dự báo trực tiếp từ các mô hình chỉ mới có khả năng nắm bắt 
được xu thế của hạn hán nhưng chưa dự báo được sự kiện hạn xảy ra. Trong số các 
mô hình chỉ có sản phẩm dự báo từ RegCM với hạn dự báo 6 tháng là đã dự báo 
được sự kiện hạn hán. 

8) Đã xây dựng được hệ thống các chương trình điều khiển tự động tải số liệu 
dự báo toàn cầu CFS, thực hiện các bước tiền xử lý, vận hành chạy các mô hình dự 
báo RegCM, clWRF, MM5CL theo chế độ nghiệp vụ và kết xuất sản phẩm cho 
người dùng cũng như cập nhật lên website. Hệ thống cũng còn có chức năng tự 
động khôi phục sự cố trong các trường hợp mất điện hoặc đường truyền Internet 
gián đoạn. Quá trình thử nghiệm cho thấy hệ thống đã hoạt động ổn định, chính xác. 

9) Đã có được 07 bài báo khoa học trên các Tạp chí và Hội nghị Khoa học 
Quốc tế, trong đó: 

(1) Đã đăng được 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI (Tạp chí Advances 
in Meteorology)  

(2) Đã gửi đăng và đã được chấp nhận đăng 01 bài báo quốc tế khác trong 
danh mục ISI (Tạp chí Climate Research) 

(3) Đã đăng được 02 bài báo trong nước (Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc 
gia Hà Nội) 

(4) Đã đăng được 03 bài trong Kỷ yếu Hội tháo Quốc tế MAHASRI năm 
2013. 
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Về sản phẩm đào tạo và quan hệ hợp tác nghiên cứu: 

1) Đề tài đã tạo môi trường làm việc, học thuật cho nhiều nghiên cứu sinh 
(NCS) và học viên cao học (HVCH), trong đó tham gia trực tiếp vào hoạt động 
nghiên cứu của đề tài dưới sự hướng dẫn khoa học của Chủ nhiệm đề tài có 02 NCS 
và 03 HVCH. Trong số 02 NCS có 01 NCS đã bảo vệ Luận án cấp cơ sở, 01 NCS 
khác đang làm thủ tục bảo vệ cấp cơ sở. Tất cả 03 HVCH đã bảo vệ thành công 
Luận văn tốt nghiệp của mình và đã nhận bằng Thạc sỹ Khí tượng và Khí hậu học; 

2) Đề tài cũng đã tạo điều kiện và môi trường làm việc, qua đó xây dựng đội 
ngũ các nhà khoa học trẻ ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng như ở Trung 
tâm Dự báo KTTV Trung ương. Thông qua hoạt động khoa học của đề tài mối quan 
hệ hợp tác nghiên cứu theo mô hình chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học và 
Cơ quan nghiệp vụ ngày càng gắn bó chặt chẽ và nhịp nhàng, tránh được những 
nghiên cứu, đầu tư chồng chéo; 

3) Trong quá trình hoạt động nghiên cứu, đề tài đã có cơ hội thắt chặt mối 
quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với nhóm Nghiên cứu Đại 
dương - Khí quyển (Marine and Atmospheric Research - CMAR) của CSIRO, 
Australia và một số nhà khoa học của Viện Công nghệ Karlsruhe (The Karlsruhe 
Institute of Technology - KIT), Cộng hoà Liên Bang Đức, lôi cuốn họ cùng quan 
tâm nghiên cứu và giúp đỡ các thành viên của đề tài. Thông qua các chuyến công 
tác, những vấn đề khoa học của đề tài đã được hai bên thảo luận, trao đổi, qua đó 
các thành viên tham gia đề tài đã được nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

Kiến nghị: 

Sau ba năm thực hiện để tài, tự đánh giá lại chúng tôi nhận thấy mặc dù đề tài 
đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đã đạt được các mục tiêu, sản phẩm 
như đã đăng ký ban đầu, vẫn còn một số vấn đề tồn tại liên quan đến hướng nghiên 
cứu của đề tài mà chúng tôi muốn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải 
quyết: 

1) Trước hết, có thể nhận thấy rằng trong những năm gần đây tình hình hạn 
hán, mưa lớn, bão lụt xảy ra với tần suất dường như nhiều hơn và cường độ khắc 
nghiệt hơn. Điều đó không chỉ gây khó khăn, thiệt hại cho hoạt động sản xuất mà 
còn ảnh hưởng lớn đến đời sống, an sinh xã hội. Mong muốn của chúng tôi qua đề 
tài này là dự báo được các hiện tượng này càng chính xác càng tốt. Tuy nhiên, đây 
quả là những vấn đề cực kỳ hóc búa, vì nó gắn với hai lớp bài toán dự báo khó nhất 
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trong ngành khí tượng khí hậu là dự báo mưa và dự báo bão. Bởi vậy, với những 
nền tảng ban đầu đầy triển vọng, chúng tôi đề nghị hướng nghiên cứu này cần được 
tiếp tục; 

2) Đối với bài toán dự báo mùa lượng mưa, thách thức lớn nhất hiện nay là kỹ 
năng dự báo của các mô hình quá kém. Việc tìm được giải pháp hiệu chỉnh sản 
phẩm mô hình là một trong những cách tiếp cận có thể mang lại hiệu quả. Ngoài ra, 
bài toán dự báo tổ hợp thiết nghĩ cũng cần phải được cân nhắc đưa vào ứng dụng. 
Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có hệ thống máy tính đủ mạnh để chạy được nhiều 
trường hợp dự báo thành phần; 

3) Trong bối cảnh hiện nay, bài toán dự báo mùa sự hoạt động của bão cũng là 
vấn đề bức xúc. Dự báo được số lượng, vùng hoạt động và nếu có thể cả cường độ 
bão sẽ có ý nghĩa ứng dụng hết sức thiết thực, nhằm cung cấp thông tin phục vụ 
hoạt động kinh tế, quốc phòng trên khu vực Biển Đông cũng như công tác phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai ở các vùng ven biển; 

4) Để thực hiện dự báo mùa bằng các mô hình khu vực cần phải chủ động 
được nguồn số liệu dự báo toàn cầu. Những kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã 
chỉ ra triển vọng của việc ứng dụng các hệ thống mô hình CAM, CAM-SOM và 
CCAM cho mục đích này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn để 
khẳng định khả năng ứng dụng vào nghiệp vụ là hết sức cần thiết. Nếu khả năng 
ứng dụng nghiệp vụ của các hệ thống này là hiện thực chúng ta hoàn toàn có thể 
làm chủ được toàn bộ công nghệ dự báo, ngay cả trong trường hợp không thể khai 
thác được các nguồn số liệu SST từ bên ngoài. Đây cũng là một bài toán mở cần 
được tiếp tục; 

5) Trong dự báo mùa các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan, bộ chỉ số khí 
hậu cực đoan có thể là những chỉ thị quan trọng giúp cho việc nhận diện, phát hiện 
và dự báo các hiện tượng này. Bài toán này cũng cần phải được đặt ra trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong đó các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực 
đoan diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. 

Từ những vấn đề nêu trên chúng tôi trân trọng kiến nghị với các cấp có thẩm 
quyền, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét tiếp tục đầu tư nghiên cứu. 
Nếu được chấp nhận chúng tôi sẵn sàng đảm nhiệm một trong những nhiệm vụ đó./ 
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Phần phụ lục 

Phụ lục 1. Danh sách 64 trạm quan trắc được sử dụng trong đề tài 

TT Tên trạm Kinh độ Vĩ độ Đ. cao 
(m) 

TT Tên trạm Kinh độ Vĩ độ Đ. cao 
(m) 

Vùng Tây Bắc Bộ (B1) 

1 Lai Châu 103.150 22.067 243.2 4 Yên Châu 104.300 21.050 59 

2 Điện Biên 103.000 21.367 475.1 5 Mộc Châu 104.683 20.833 972.0 

3 Sơn La 103.900 21.333 675.3 6 Tuần Giáo 103.417 22.583 570 

Vùng Đông Bắc Bộ (B2) 

1 Sa Pa 103.817 22.350 1584.2 6 Bãi Cháy 107.067 20.967 37.9 

2 Hà Giang 104.967 22.817 117.0 7 Thái Nguyên 105.833 21.600 35.3 

3 Bắc Quang 104.50 22.290 74 8 Cô Tô 107.767 20.983 70.0 

4 Yên Bái 104.867 21.700 55.6 9 Tuyên Quang 105.217 21.817 40.8 

5 Lạng Sơn 106.767 21.833 257.9 10 Tam Đảo 105.650 21.467 897 

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ (B3) 

1 Vĩnh Yên 105.600 21.317 10 9 Phủ Liễn 106.633 20.800 112.4 

2 Việt Trì 105.417 21.300 17 10 Hưng Yên 106.050 20.650 4.0 

3 Ba Vì 105.417 21.150 20 11 Thái Bình 106.383 20.417 1.9 

4 Sơn Tây 105.500 21.133 16 12 Nam Định 106.150 20.433 1.9 

5 Chí Linh 106.383 21.083 30 13 Nho Quan 105.733 20.333 3.0 

6 Hà Nội 105.800 21.017 6.0 14 Ninh Bình 105.983 20.250 2.0 

7 Hải Dương 106.300 20.933 2.0 15 Văn Lý 106.200 20.117 3.0 

8 Hòa Bình 105.333 20.817 22.7      

Vùng Bắc Trung Bộ (B4) 

1 Thanh Hóa 105.783 19.750 5.0 8 Tuyên Hóa 106.017 17.883 27.1 

2 Hồi Xuân 105.100 20.367 102.2 9 Đông Hà 107.083 16.850 8.0 

3 Vinh 105.683 18.667 5.1 10 A Lưới 107.283 16.217 572.2 

4 Tương 
Dương 

104.467 19.267 96.1 11 Huế 107.583 16.433 10.4 

5 Hà Tĩnh 105.900 18.350 2.8 12 Nam Đông 107.717 16.167 59.7 

6 Kỳ Anh 106.267 18.100 2.8 13 Hương Khê 105.700 18.183 17.0 

7 Đồng Hới 106.600 17.483 5.7      
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TT Tên trạm Kinh độ Vĩ độ Đ. cao 
(m) 

TT Tên trạm Kinh độ Vĩ độ Đ. cao 
(m) 

Vùng Nam Trung Bộ (N1) 

1 Đà Nẵng 108.200 16.033 4.7 6 Tuy Hòa 109.283 13.083 10.9 

2 Trà My 108.233 15.350 123.1 7 Nha Trang 109.200 12.250 3.0 

3 Quảng Ngãi 108.800 15.117 7.2 8 Phan Rang 108.983 11.583 6.5 

4 Ba Tơ 108.733 14.767 50.7 9 Phan Thiết 108.100 10.933 8.7 

5 Quy Nhơn 109.217 13.767 3.9      

Vùng Tây Nguyên (N2) 

1 Bảo Lộc 107.683 11.533 840.4 5 Playcu 108.017 13.967 778.9 

2 B.M. Thuột 108.050 12.667 490.0 6 Ayunpa 108.260 13.250 150.0 

3 Đà Lạt 108.450 11.950 1508.6 7 Dak Nong 107.680 12.000 631.0 

4 Kon Tum 108.000 14.350 536.0      

Vùng Nam Bộ (N3) 

1 Cà Mau 105.150 9.183 0.9 3 Rạch Giá 105.067 10.017 0.8 

2 Cần Thơ 105.767 10.033 1.0 4 Vũng Tàu 107.083 10.367 4.0 
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Phụ lục 2. Các kết quả đánh giá trung bình tháng và dự báo pha 

P2.1. Các kết quả đánh giá dự báo nhiệt độ trung bình tháng 

 
Hình P2.1.1: Sai số dự báo (ME) của mô hình RegCM cho biến T2m trung bình 

tháng tại 64 trạm với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) cho các 
trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh bias - BAS, hiệu chỉnh liên tiếp - 

SUC và hiệu chỉnh KF (từ trên xuống dưới). Trục tung là các tháng được dự báo. 
Trục hoành là 64 trạm từ bắc vào nam (tên các trạm tương ứng phía dưới). Các 
đường màu đen thẳng đứng là đường chia phân vùng khí hậu. Vùng màu xám là 

không có dữ liệu dự báo. 
 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

273 

 
Hình P2.1.2: Tương tự hình P2.1.1 nhưng cho hạn dự báo 3 tháng và 4 tháng 

 
Hình P2.1.3: Tương tự hình P2.1.1 nhưng cho hạn dự báo 5 tháng và 6 tháng 
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Hình P2.1.4: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRF cho biến T2m 

với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.5: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRF cho biến T2m 

với hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 
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Hình P2.1.6: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRF cho biến T2m 

với hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.7: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến T2m 

với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 
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Hình P2.1.8: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến T2m 

với hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.9: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến T2m 

với hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 
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Bảng P2.1.1: Các chỉ số thống kê đánh giá dự báo T2m tại vùng khí hậu B1 của mô 
hình RegCM, clWRF, MM5 với các hạn dự báo từ 01 đến 06 tháng trong các 

trường hợp chưa hiệu chỉnh (CTL), hiệu chỉnh bias (BAS), hiệu chỉnh liên tiếp 
(SUC) và hiệu chỉnh Kalman Filter (KF). ME là sai số trung bình, MAE - sai số 
tuyệt đối trung bình, RMSE - sai số quân phương và CORR - hệ số tương quan 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Phương pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 

Le
ad

 =
1 

ME -4.63 -1.42 0.26 -0.38 -0.16 -0.49 0.19 1.04 -4.79 0.62 0.69 0.42 

MAE 4.87 1.95 1.27 1.49 2.72 1.22 0.87 1.58 4.92 5.79 3.44 1.11 

RMSE 5.57 2.34 1.51 2.07 3.42 1.60 1.07 1.95 5.61 6.92 4.22 1.38 

CORR 0.83 0.93 0.92 0.86 0.70 0.94 0.95 0.88 0.86 0.81 0.40 0.93 

Le
ad

 =
2 

ME -4.51 -1.27 0.21 -1.31 -0.10 -0.49 0.08 0.86 -4.90 0.47 0.10 0.06 

MAE 4.76 2.17 1.76 2.15 2.75 1.25 1.20 2.01 4.97 5.06 5.22 1.67 

RMSE 5.43 2.51 2.06 4.80 3.42 1.59 1.51 2.51 5.54 5.83 6.08 2.11 

CORR 0.82 0.90 0.89 0.64 0.67 0.93 0.92 0.79 0.83 0.83 0.30 0.82 

Le
ad

 =
3 

ME -4.49 -1.14 0.29 0.34 -0.04 -0.46 0.08 1.29 -5.11 -0.19 -0.94 1.22 

MAE 4.72 1.93 1.91 1.15 2.83 1.19 1.38 1.80 5.13 4.63 7.33 1.71 

RMSE 5.28 2.31 2.30 1.84 3.46 1.56 1.78 2.26 5.63 5.46 8.26 2.12 

CORR 0.81 0.88 0.88 0.87 0.63 0.93 0.91 0.86 0.80 0.82 0.33 0.88 

Le
ad

 =
4 

ME -4.52 -1.08 0.35 0.51 0.06 -0.41 0.04 1.44 -5.28 -1.05 -2.21 1.16 

MAE 4.74 1.75 1.92 1.15 2.87 1.21 1.64 1.89 5.28 4.69 9.14 1.46 

RMSE 5.32 2.18 2.36 1.49 3.48 1.58 2.18 2.42 5.79 5.82 10.29 2.02 

CORR 0.80 0.89 0.91 0.93 0.63 0.92 0.90 0.84 0.80 0.80 0.46 0.91 

Le
ad

 =
5 

ME -4.55 -0.92 0.52 0.07 0.26 -0.25 0.14 1.14 -5.18 -1.72 -3.35 0.51 

MAE 4.72 1.53 1.78 1.27 2.80 1.11 1.72 1.74 5.22 4.91 10.39 1.45 

RMSE 5.25 1.90 2.22 1.97 3.38 1.45 2.21 2.20 5.71 6.07 11.77 2.01 

CORR 0.81 0.91 0.91 0.83 0.63 0.93 0.91 0.84 0.76 0.77 0.57 0.81 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.60 -0.86 0.66 0.34 0.03 -0.48 -0.04 0.88 -5.24 -2.06 -3.65 0.22 

MAE 4.83 1.52 1.84 1.09 2.89 1.25 1.75 1.60 5.29 5.24 10.71 1.62 

RMSE 5.43 2.02 2.45 1.32 3.57 1.73 2.24 1.93 5.80 6.49 12.41 1.94 

CORR 0.79 0.90 0.84 0.88 0.63 0.91 0.92 0.83 0.75 0.74 0.67 0.69 
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Bảng P2.1.2: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu B2 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 

Le
ad

 =
1 

ME -2.95 -0.93 0.15 -0.19 1.58 -0.40 0.02 0.96 -2.21 0.66 0.83 0.41 

MAE 3.63 1.35 1.28 1.39 3.39 1.01 1.07 2.69 3.02 5.94 3.45 1.45 

RMSE 4.21 1.71 1.68 1.83 4.39 1.40 1.34 3.69 3.67 6.99 4.24 1.83 

CORR 0.85 0.97 0.95 0.93 0.64 0.97 0.97 0.73 0.88 0.85 0.64 0.93 

Le
ad

 =
2 

ME -2.97 -0.89 0.10 -0.75 1.22 -0.53 -0.11 0.38 -2.66 0.31 0.12 -0.04 

MAE 3.68 1.67 1.61 2.10 3.16 1.05 1.28 3.37 3.30 4.99 5.10 2.05 

RMSE 4.23 1.97 1.85 3.65 4.15 1.39 1.60 4.25 3.78 5.75 5.89 2.59 

CORR 0.84 0.95 0.95 0.83 0.62 0.97 0.95 0.66 0.86 0.88 0.50 0.88 

Le
ad

 =
3 

ME -2.96 -0.77 0.23 0.84 1.04 -0.52 -0.01 1.30 -2.94 -0.35 -0.95 1.26 

MAE 3.65 1.59 1.74 1.30 3.11 1.09 1.32 2.93 3.46 4.36 7.07 1.97 

RMSE 4.14 1.84 1.96 1.67 4.13 1.41 1.63 4.01 3.93 5.16 8.07 2.45 

CORR 0.83 0.95 0.94 0.96 0.59 0.97 0.95 0.70 0.84 0.88 0.46 0.91 

Le
ad

 =
4 

ME -2.99 -0.72 0.28 0.90 1.06 -0.45 0.02 1.22 -3.02 -1.10 -2.15 1.63 

MAE 3.68 1.33 1.56 1.37 3.14 1.00 1.27 3.24 3.52 4.33 8.89 2.07 

RMSE 4.17 1.65 1.86 1.80 4.18 1.31 1.61 4.18 3.99 5.41 10.17 2.75 

CORR 0.83 0.96 0.95 0.96 0.59 0.97 0.95 0.65 0.84 0.86 0.54 0.90 

Le
ad

 =
5 

ME -3.11 -0.69 0.33 0.34 1.24 -0.34 0.07 0.80 -2.77 -1.65 -3.29 0.48 

MAE 3.75 1.19 1.40 1.15 3.13 0.84 1.28 2.84 3.43 4.52 10.22 2.11 

RMSE 4.17 1.44 1.73 1.61 4.09 1.15 1.55 3.69 3.93 5.66 11.69 2.81 

CORR 0.84 0.97 0.95 0.94 0.61 0.98 0.95 0.69 0.81 0.82 0.61 0.81 

Le
ad

 =
 6

 

ME -3.11 -0.61 0.47 0.33 1.22 -0.45 0.02 0.47 -2.90 -2.11 -3.77 0.55 

MAE 3.78 1.22 1.59 0.89 3.14 0.99 1.16 2.84 3.52 4.99 10.57 2.58 

RMSE 4.24 1.51 2.08 1.13 4.17 1.35 1.53 3.97 4.11 6.24 12.25 3.21 

CORR 0.83 0.96 0.91 0.96 0.61 0.97 0.95 0.58 0.79 0.78 0.70 0.65 
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Bảng P2.1.3: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu B3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -2.96 -0.94 0.12 -0.32 -2.50 -0.94 0.04 0.93 -2.95 0.44 0.80 0.22 

MAE 2.99 1.28 1.21 1.97 3.06 1.17 1.04 2.38 2.95 5.57 3.52 1.86 

RMSE 3.55 1.55 1.56 2.58 3.90 1.48 1.28 2.94 3.71 6.69 4.28 2.30 

CORR 0.95 0.97 0.94 0.82 0.81 0.97 0.96 0.77 0.94 0.84 0.51 0.85 

Le
ad

 =
2 

ME -3.13 -1.05 -0.03 -0.89 -2.73 -1.08 -0.10 0.80 -3.47 0.04 0.08 -0.17 

MAE 3.17 1.61 1.49 2.77 3.14 1.34 1.26 3.15 3.48 4.70 4.98 2.46 

RMSE 3.62 1.83 1.71 4.74 4.03 1.64 1.57 3.96 3.78 5.50 5.85 3.32 

CORR 0.96 0.95 0.94 0.66 0.79 0.96 0.94 0.64 0.96 0.87 0.34 0.75 

Le
ad

 =
3 

ME -3.17 -0.94 0.12 0.98 -2.89 -1.04 0.00 1.72 -3.80 -0.63 -0.89 1.50 

MAE 3.17 1.57 1.69 2.04 3.27 1.44 1.33 2.32 3.85 4.05 6.78 2.15 

RMSE 3.57 1.81 1.89 2.47 4.14 1.70 1.58 3.00 4.13 4.90 7.89 3.06 

CORR 0.95 0.93 0.91 0.86 0.78 0.95 0.94 0.84 0.92 0.87 0.33 0.81 

Le
ad

 =
4 

ME -3.30 -0.94 0.15 1.05 -2.95 -0.98 0.03 1.84 -3.90 -1.33 -1.95 1.24 

MAE 3.31 1.22 1.35 1.87 3.38 1.25 1.33 2.67 3.98 4.20 8.59 2.59 

RMSE 3.71 1.58 1.59 2.41 4.27 1.53 1.64 3.37 4.34 5.30 9.92 3.54 

CORR 0.95 0.95 0.94 0.92 0.77 0.96 0.94 0.78 0.89 0.83 0.44 0.68 

Le
ad

 =
5 

ME -3.48 -0.91 0.21 0.18 -2.79 -0.77 0.24 1.03 -3.55 -1.70 -2.76 -0.27 

MAE 3.48 1.18 1.10 1.83 3.18 1.06 1.17 2.11 3.98 4.45 9.74 3.50 

RMSE 3.77 1.43 1.30 2.52 4.08 1.32 1.38 2.68 4.39 5.59 11.15 4.37 

CORR 0.96 0.96 0.95 0.80 0.77 0.96 0.95 0.80 0.77 0.75 0.53 0.33 

Le
ad

 =
 6

 

ME -3.47 -0.82 0.35 0.12 -2.95 -0.95 0.10 0.79 -3.72 -2.17 -3.24 0.21 

MAE 3.48 1.25 1.52 1.56 3.30 1.24 1.14 1.83 4.15 4.96 9.91 3.75 

RMSE 3.88 1.52 2.00 1.91 4.24 1.63 1.59 2.36 4.63 6.17 11.57 4.38 

CORR 0.94 0.95 0.88 0.80 0.78 0.95 0.94 0.79 0.74 0.71 0.64 -0.18 
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Bảng P2.1.4: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu B4 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -3.63 -1.23 0.12 -0.66 -3.56 -0.94 0.12 0.29 -3.40 -0.06 0.53 -0.22 

MAE 3.64 1.47 1.15 1.90 3.92 1.30 1.02 1.51 3.42 4.27 2.71 1.74 

RMSE 4.20 1.76 1.39 2.64 4.82 1.62 1.26 1.91 4.10 5.37 3.55 2.35 

CORR 0.90 0.96 0.93 0.76 0.79 0.96 0.94 0.84 0.87 0.83 0.56 0.81 

Le
ad

 =
2 

ME -3.86 -1.39 -0.09 -1.02 -3.62 -1.02 -0.02 0.12 -3.70 -0.20 0.07 -0.11 

MAE 3.86 1.68 1.19 2.19 3.94 1.39 1.21 2.40 3.80 3.61 3.90 2.30 

RMSE 4.31 1.92 1.48 3.84 4.81 1.68 1.50 3.47 4.29 4.56 4.79 3.08 

CORR 0.91 0.95 0.93 0.68 0.77 0.95 0.92 0.63 0.84 0.84 0.43 0.69 

Le
ad

 =
3 

ME -3.95 -1.36 -0.03 0.57 -3.66 -1.00 0.02 0.76 -3.96 -0.68 -0.66 0.99 

MAE 3.95 1.68 1.32 1.41 4.01 1.37 1.22 1.51 4.15 3.16 5.21 2.67 

RMSE 4.35 1.92 1.63 1.85 4.83 1.70 1.49 1.90 4.62 4.10 6.23 3.85 

CORR 0.90 0.93 0.90 0.87 0.76 0.94 0.93 0.88 0.74 0.83 0.40 0.57 

Le
ad

 =
4 

ME -3.99 -1.28 0.09 0.55 -3.66 -0.94 0.04 1.06 -3.96 -1.16 -1.39 0.60 

MAE 3.99 1.47 1.20 1.69 4.01 1.29 1.39 1.66 4.23 3.32 6.48 2.76 

RMSE 4.44 1.82 1.45 2.06 4.92 1.65 1.81 2.10 4.76 4.44 7.74 3.79 

CORR 0.88 0.93 0.92 0.85 0.75 0.95 0.92 0.87 0.67 0.79 0.48 0.28 

Le
ad

 =
5 

ME -4.02 -1.19 0.17 0.10 -3.54 -0.77 0.19 0.77 -3.71 -1.51 -2.03 -0.10 

MAE 4.02 1.32 1.07 1.60 3.84 1.08 1.36 1.40 4.19 3.65 7.26 3.22 

RMSE 4.37 1.58 1.30 2.00 4.66 1.36 1.67 1.80 4.73 4.65 8.69 4.11 

CORR 0.90 0.95 0.93 0.82 0.76 0.95 0.93 0.88 0.57 0.74 0.56 0.07 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.03 -1.14 0.36 0.33 -3.76 -1.01 0.03 0.57 -3.76 -1.84 -2.22 -0.78 

MAE 4.03 1.36 1.22 1.53 4.06 1.24 1.30 1.15 4.33 4.24 7.55 3.99 

RMSE 4.46 1.72 1.56 1.82 4.98 1.74 1.62 1.45 4.90 5.22 9.05 4.73 

CORR 0.88 0.93 0.89 0.76 0.76 0.94 0.94 0.89 0.52 0.68 0.65 -0.15 
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Bảng P2.1.5: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu N1 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -4.17 -1.07 0.16 0.38 -2.10 -0.46 0.13 0.34 -3.56 -0.16 0.34 -0.29 

MAE 4.17 1.29 0.74 1.01 2.72 0.82 0.73 1.54 3.56 2.31 1.41 1.33 

RMSE 4.38 1.52 0.91 1.36 3.52 1.08 0.90 2.03 3.75 2.86 1.86 1.87 

CORR 0.88 0.92 0.90 0.83 0.58 0.93 0.90 0.53 0.90 0.89 0.65 0.82 

Le
ad

 =
2 

ME -4.25 -1.15 0.07 0.12 -2.20 -0.57 -0.03 0.38 -3.67 -0.16 0.16 -0.28 

MAE 4.25 1.34 0.85 1.03 2.77 0.91 0.86 1.68 3.67 1.92 2.01 1.42 

RMSE 4.45 1.59 1.08 1.37 3.49 1.11 1.13 2.27 3.90 2.37 2.48 1.65 

CORR 0.87 0.92 0.87 0.83 0.55 0.92 0.85 0.45 0.82 0.90 0.58 0.80 

Le
ad

 =
3 

ME -4.20 -1.10 0.03 0.62 -2.26 -0.63 -0.13 0.31 -3.79 -0.40 -0.25 0.06 

MAE 4.20 1.35 0.93 0.96 2.74 0.92 0.93 1.74 3.79 1.46 2.68 1.73 

RMSE 4.39 1.57 1.20 1.19 3.48 1.12 1.20 2.12 4.05 1.93 3.16 2.06 

CORR 0.86 0.89 0.87 0.87 0.53 0.91 0.85 0.46 0.69 0.88 0.58 0.68 

Le
ad

 =
4 

ME -4.30 -1.21 -0.06 0.73 -2.30 -0.71 -0.20 0.51 -3.76 -0.65 -0.57 0.89 

MAE 4.30 1.42 1.05 1.11 2.77 0.95 0.98 1.95 3.76 1.38 3.35 1.84 

RMSE 4.50 1.69 1.30 1.36 3.53 1.20 1.31 2.43 4.03 1.99 3.91 2.15 

CORR 0.83 0.86 0.86 0.81 0.53 0.90 0.85 0.28 0.66 0.86 0.64 0.53 

Le
ad

 =
5 

ME -4.41 -1.29 -0.17 0.43 -2.28 -0.71 -0.20 0.72 -3.70 -0.92 -0.91 0.40 

MAE 4.41 1.37 1.08 0.97 2.66 0.93 1.03 1.98 3.71 1.69 3.73 1.84 

RMSE 4.56 1.65 1.33 1.18 3.41 1.18 1.36 2.59 4.00 2.21 4.47 2.18 

CORR 0.87 0.90 0.87 0.82 0.56 0.91 0.85 0.23 0.60 0.81 0.68 0.11 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.49 -1.34 -0.13 0.47 -2.34 -0.77 -0.21 0.63 -3.65 -1.04 -0.92 -0.07 

MAE 4.49 1.42 1.06 0.87 2.78 0.98 1.00 2.05 3.67 2.10 3.84 2.32 

RMSE 4.66 1.69 1.33 1.06 3.57 1.27 1.27 2.65 3.94 2.62 4.60 2.85 

CORR 0.87 0.91 0.89 0.81 0.56 0.91 0.87 0.04 0.61 0.75 0.73 -0.25 
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Bảng P2.1.6: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu N2 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -2.82 -1.23 0.11 0.37 -1.07 -0.97 0.14 0.38 -2.56 -0.94 0.18 0.08 

MAE 3.06 1.28 0.65 1.18 5.50 1.07 0.90 1.22 2.71 2.20 1.52 1.08 

RMSE 3.59 1.52 0.83 1.42 6.59 1.54 1.19 1.45 3.21 2.88 1.96 1.46 

CORR 0.55 0.95 0.95 0.86 -0.02 0.91 0.91 0.86 0.67 0.81 0.81 0.85 

Le
ad

 =
2 

ME -2.92 -1.36 -0.09 0.40 -0.66 -0.92 0.08 0.66 -2.60 -0.98 -0.08 0.11 

MAE 3.17 1.38 0.76 1.05 5.23 1.01 1.01 1.33 2.77 1.90 2.13 1.29 

RMSE 3.66 1.60 0.94 1.28 6.26 1.34 1.29 1.59 3.29 2.51 2.66 1.48 

CORR 0.54 0.95 0.94 0.90 -0.05 0.94 0.90 0.86 0.63 0.83 0.75 0.84 

Le
ad

 =
3 

ME -2.94 -1.42 -0.19 0.63 -0.42 -0.86 0.09 0.64 -2.54 -1.07 -0.36 0.39 

MAE 3.20 1.48 0.80 1.02 5.03 0.96 1.09 1.32 2.71 1.63 2.75 1.42 

RMSE 3.69 1.68 1.03 1.26 6.11 1.32 1.36 1.58 3.20 2.20 3.25 1.65 

CORR 0.53 0.94 0.93 0.91 -0.04 0.93 0.90 0.85 0.66 0.85 0.70 0.81 

Le
ad

 =
4 

ME -2.94 -1.44 -0.17 0.42 -0.48 -0.93 0.05 0.69 -2.48 -1.28 -0.55 0.95 

MAE 3.18 1.52 0.89 1.07 5.09 1.04 1.26 1.40 2.65 1.66 3.19 1.77 

RMSE 3.67 1.76 1.10 1.25 6.20 1.40 1.63 1.62 3.11 2.23 3.61 2.14 

CORR 0.53 0.93 0.92 0.90 -0.03 0.93 0.88 0.85 0.71 0.85 0.68 0.77 

Le
ad

 =
5 

ME -2.99 -1.48 -0.25 0.40 -0.56 -0.81 0.19 0.70 -2.29 -1.36 -0.67 0.61 

MAE 3.19 1.49 0.84 0.89 4.95 0.89 1.16 1.62 2.44 1.75 3.49 1.57 

RMSE 3.67 1.69 1.03 1.08 5.95 1.14 1.42 1.94 2.90 2.31 3.88 1.89 

CORR 0.55 0.95 0.93 0.92 -0.04 0.95 0.90 0.80 0.74 0.85 0.67 0.77 

Le
ad

 =
 6

 

ME -3.13 -1.56 -0.22 0.26 -0.92 -1.02 0.00 0.69 -2.24 -1.41 -0.56 -0.35 

MAE 3.31 1.57 0.78 0.74 5.31 1.11 1.25 1.56 2.38 1.99 3.61 0.93 

RMSE 3.79 1.76 0.96 0.89 6.35 1.50 1.52 1.85 2.81 2.45 4.06 1.19 

CORR 0.55 0.95 0.94 0.94 -0.04 0.92 0.89 0.80 0.78 0.83 0.67 0.89 
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Bảng P2.1.7: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu N3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -3.12 -0.82 0.10 0.46 -5.34 -1.12 0.17 0.33 -2.80 -0.18 0.11 0.33 

MAE 3.12 0.95 0.61 1.13 5.71 1.23 0.91 1.10 2.80 1.51 1.24 1.04 

RMSE 3.29 1.10 0.78 1.37 7.19 1.56 1.21 1.35 3.00 1.90 1.49 1.21 

CORR 0.46 0.75 0.65 0.19 0.44 0.71 0.45 0.12 0.57 0.70 0.37 0.19 

Le
ad

 =
2 

ME -3.18 -0.90 0.02 0.32 -4.80 -1.10 0.15 0.62 -2.94 -0.38 -0.19 0.33 

MAE 3.18 0.98 0.58 1.17 5.11 1.25 1.11 1.21 2.94 1.34 1.60 1.00 

RMSE 3.36 1.13 0.79 1.40 6.59 1.46 1.34 1.48 3.15 1.64 1.90 1.28 

CORR 0.39 0.74 0.69 0.25 0.32 0.61 0.48 0.05 0.38 0.70 0.45 0.26 

Le
ad

 =
3 

ME -3.23 -0.99 -0.13 0.45 -4.44 -1.01 0.15 0.47 -2.97 -0.57 -0.46 0.36 

MAE 3.23 1.00 0.71 1.12 4.76 1.15 1.11 1.24 2.97 1.23 2.18 1.13 

RMSE 3.38 1.19 1.00 1.28 6.16 1.38 1.40 1.45 3.17 1.64 2.65 1.37 

CORR 0.42 0.75 0.66 0.29 0.33 0.61 0.57 0.08 0.12 0.60 0.43 -0.08 

Le
ad

 =
4 

ME -3.31 -1.11 -0.25 0.33 -4.46 -1.05 0.12 0.62 -3.06 -0.87 -0.75 0.43 

MAE 3.31 1.13 0.75 1.10 4.83 1.15 1.10 1.34 3.06 1.25 2.52 1.33 

RMSE 3.46 1.31 0.97 1.32 6.25 1.36 1.44 1.54 3.23 1.74 2.79 1.53 

CORR 0.42 0.72 0.78 0.08 0.36 0.68 0.66 0.05 0.12 0.57 0.60 -0.31 

Le
ad

 =
5 

ME -3.34 -1.12 -0.27 0.18 -4.61 -0.89 0.35 0.92 -3.07 -1.05 -0.90 0.55 

MAE 3.34 1.13 0.82 1.02 4.86 0.99 0.94 1.56 3.07 1.45 2.83 1.43 

RMSE 3.50 1.36 1.11 1.21 6.15 1.21 1.20 1.78 3.24 1.95 3.15 1.92 

CORR 0.40 0.67 0.69 -0.07 0.36 0.62 0.68 -0.02 0.21 0.55 0.55 -0.24 

Le
ad

 =
 6

 

ME -3.50 -1.26 -0.34 -0.13 -5.12 -1.17 0.08 0.91 -2.99 -1.02 -0.80 -0.63 

MAE 3.50 1.26 0.87 0.97 5.30 1.21 1.14 1.60 2.99 1.63 2.85 1.19 

RMSE 3.65 1.45 1.13 1.21 6.81 1.47 1.36 1.82 3.16 2.09 3.36 1.52 

CORR 0.46 0.73 0.66 -0.06 0.34 0.65 0.50 -0.25 0.34 0.56 0.48 -0.01 
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P2.2. Các kết quả đánh giá dự báo nhiệt độ cực đại trung bình tháng 

 
Hình P2.1.10: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình RegCM cho biến Tx 

với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 
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Hình P2.1.11: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình RegCM cho biến Tx 

với hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.12: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình RegCM cho biến Tx 

với hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 
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Hình P2.1.13: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRL cho biến Tx với 

hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.14: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRL cho biến Tx với 

hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 
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Hình P2.1.15: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRL cho biến Tx với 

hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.16: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến Tx 

với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 
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Hình P2.1.17: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến Tx 

với hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.18: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến Tx 

với hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 
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Bảng P2.1.8: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tx và vùng khí hậu B1 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Phương pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -4.56 -2.55 0.27 0.13 -2.70 -0.83 0.17 1.67 -5.40 -1.68 0.23 1.79 

MAE 5.02 2.92 1.98 2.04 3.54 1.59 1.27 2.62 5.54 2.16 1.49 2.62 

RMSE 5.73 3.56 2.34 3.40 4.29 2.35 1.60 3.25 6.21 2.79 1.82 3.51 

CORR 0.76 0.85 0.82 0.73 0.72 0.86 0.91 0.74 0.77 0.90 0.90 0.68 

Le
ad

 =
2 

ME -4.14 -2.10 0.49 0.77 -2.50 -0.74 0.15 1.76 -5.69 -1.98 -0.25 0.79 

MAE 4.62 2.87 2.66 2.61 3.47 1.49 1.62 2.99 5.74 2.37 1.71 2.41 

RMSE 5.23 3.43 3.19 3.91 4.15 2.26 2.15 3.65 6.38 3.13 2.11 2.89 

CORR 0.74 0.79 0.75 0.64 0.68 0.84 0.84 0.69 0.71 0.82 0.86 0.74 

Le
ad

 =
3 

ME -3.91 -1.70 0.87 1.18 -2.28 -0.60 0.33 1.94 -5.72 -1.97 -0.20 1.33 

MAE 4.39 2.51 2.66 1.91 3.45 1.53 1.87 2.97 5.77 2.52 1.81 2.64 

RMSE 4.84 3.02 3.35 2.73 4.12 2.26 2.55 3.56 6.35 3.11 2.39 3.07 

CORR 0.73 0.78 0.76 0.78 0.63 0.83 0.81 0.72 0.66 0.77 0.81 0.73 

Le
ad

 =
4 

ME -3.74 -1.46 1.16 1.11 -2.11 -0.51 0.34 1.98 -5.87 -2.03 -0.39 1.36 

MAE 4.26 2.41 2.91 1.97 3.34 1.49 2.08 2.85 5.93 2.36 1.75 1.91 

RMSE 4.77 2.99 3.70 2.85 4.01 2.07 2.80 3.48 6.48 2.77 2.42 2.58 

CORR 0.71 0.76 0.77 0.76 0.65 0.85 0.81 0.72 0.68 0.85 0.84 0.83 

Le
ad

 =
5 

ME -3.71 -1.25 1.44 0.87 -1.91 -0.29 0.46 2.01 -5.48 -1.49 0.08 1.14 

MAE 4.20 2.17 2.94 1.81 3.13 1.36 2.08 3.02 5.61 2.06 2.08 2.05 

RMSE 4.63 2.65 3.54 2.39 3.75 1.89 2.69 3.65 6.19 2.50 2.77 2.73 

CORR 0.73 0.79 0.75 0.81 0.66 0.86 0.83 0.68 0.63 0.82 0.75 0.76 

Le
ad

 =
 6

 

ME -3.66 -1.04 1.66 1.10 -2.18 -0.54 0.26 1.52 -5.57 -1.52 0.18 0.94 

MAE 4.22 2.16 3.07 1.73 3.39 1.55 2.02 2.84 5.75 2.14 2.37 2.09 

RMSE 4.81 2.64 3.88 2.45 4.16 2.18 2.72 3.36 6.41 2.73 3.08 2.83 

CORR 0.70 0.80 0.66 0.67 0.64 0.85 0.85 0.59 0.60 0.79 0.68 0.52 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Bảng P2.1.9: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tx và vùng khí hậu B2 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -1.32 -0.73 0.08 -0.36 1.46 -0.16 -0.07 1.37 -0.58 -0.90 0.08 1.06 

MAE 3.03 1.51 1.79 2.11 4.30 1.23 1.41 4.55 2.60 1.87 1.73 2.29 

RMSE 3.62 1.90 2.30 3.03 5.34 1.70 1.80 6.40 3.21 2.25 2.05 2.89 

CORR 0.84 0.96 0.93 0.88 0.53 0.96 0.95 0.46 0.85 0.96 0.95 0.88 

Le
ad

 =
2 

ME -1.12 -0.50 0.28 -1.02 0.96 -0.34 -0.16 0.95 -1.39 -1.53 -0.59 0.13 

MAE 3.00 1.79 2.25 2.77 4.25 1.21 1.68 5.30 2.87 2.43 2.02 2.94 

RMSE 3.53 2.17 2.63 5.19 5.21 1.59 2.22 6.64 3.38 3.01 2.49 3.81 

CORR 0.82 0.93 0.91 0.76 0.46 0.96 0.93 0.43 0.84 0.91 0.93 0.80 

Le
ad

 =
3 

ME -1.06 -0.24 0.59 0.86 0.75 -0.25 0.11 1.38 -1.66 -1.51 -0.53 1.54 

MAE 2.82 1.74 2.10 1.64 4.26 1.33 1.80 4.73 3.27 2.71 2.05 2.64 

RMSE 3.38 2.05 2.63 2.15 5.26 1.75 2.32 6.17 3.70 3.17 2.55 3.37 

CORR 0.82 0.93 0.91 0.94 0.41 0.95 0.92 0.45 0.81 0.87 0.91 0.86 

Le
ad

 =
4 

ME -0.94 -0.01 0.90 1.02 0.75 -0.13 0.20 1.47 -1.74 -1.33 -0.41 1.72 

MAE 2.88 1.72 2.34 1.78 4.25 1.18 1.72 5.16 3.35 2.00 1.79 2.69 

RMSE 3.43 2.10 2.86 2.20 5.29 1.53 2.19 6.83 3.84 2.56 2.35 3.54 

CORR 0.81 0.93 0.90 0.94 0.41 0.96 0.92 0.38 0.79 0.92 0.93 0.86 

Le
ad

 =
5 

ME -1.18 -0.09 0.90 0.33 0.98 0.05 0.35 1.20 -1.18 -0.58 0.28 -0.01 

MAE 2.92 1.48 2.43 1.51 4.17 1.06 1.75 4.68 3.53 2.00 2.02 3.22 

RMSE 3.40 1.86 2.83 2.52 5.22 1.49 2.20 6.28 4.00 2.47 2.57 4.25 

CORR 0.82 0.94 0.89 0.90 0.43 0.96 0.92 0.43 0.73 0.91 0.89 0.66 

Le
ad

 =
 6

 

ME -0.95 0.27 1.26 0.55 0.98 -0.05 0.32 0.05 -1.41 -0.78 0.22 0.79 

MAE 2.89 1.57 2.54 1.11 4.18 1.18 1.69 4.78 3.69 2.00 2.57 3.50 

RMSE 3.43 1.84 3.26 1.61 5.23 1.50 2.12 7.51 4.25 2.58 3.24 4.20 

CORR 0.81 0.95 0.85 0.94 0.45 0.96 0.93 0.31 0.69 0.90 0.82 0.54 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Bảng P2.1.10: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tx và vùng khí hậu B3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -1.55 -1.04 0.02 -0.23 -2.26 -0.92 -0.02 1.19 -1.77 -1.33 0.08 1.00 

MAE 2.06 1.42 1.59 2.52 3.06 1.35 1.34 3.54 2.21 2.02 1.69 2.87 

RMSE 2.65 1.84 2.07 3.38 3.87 1.74 1.70 4.47 2.85 2.42 2.03 3.55 

CORR 0.94 0.96 0.92 0.76 0.82 0.96 0.95 0.57 0.92 0.95 0.94 0.73 

Le
ad

 =
2 

ME -1.60 -1.09 -0.03 -1.52 -2.48 -0.99 -0.04 1.06 -2.55 -1.90 -0.52 -0.15 

MAE 2.08 1.63 1.96 3.82 3.13 1.40 1.59 4.34 2.65 2.51 2.00 3.96 

RMSE 2.53 1.98 2.27 7.32 4.00 1.80 2.02 5.53 3.07 3.08 2.42 5.36 

CORR 0.95 0.94 0.91 0.54 0.79 0.95 0.92 0.48 0.94 0.90 0.91 0.56 

Le
ad

 =
3 

ME -1.61 -0.88 0.29 1.09 -2.60 -0.82 0.28 2.32 -2.90 -1.88 -0.47 2.08 

MAE 1.77 1.71 1.93 2.33 3.26 1.65 1.89 3.41 3.16 2.92 2.09 2.87 

RMSE 2.33 2.01 2.39 2.95 4.09 1.99 2.29 4.51 3.61 3.35 2.62 4.05 

CORR 0.95 0.92 0.88 0.84 0.77 0.92 0.89 0.66 0.89 0.81 0.87 0.74 

Le
ad

 =
4 

ME -1.59 -0.65 0.62 1.24 -2.71 -0.71 0.37 2.07 -2.99 -1.65 -0.30 1.18 

MAE 1.99 1.52 2.01 2.37 3.40 1.42 1.78 3.81 3.44 2.16 1.77 3.87 

RMSE 2.46 1.91 2.48 2.89 4.27 1.73 2.21 4.84 3.98 2.69 2.27 4.87 

CORR 0.94 0.92 0.87 0.89 0.75 0.94 0.89 0.54 0.82 0.89 0.90 0.38 

Le
ad

 =
5 

ME -1.98 -0.77 0.58 0.02 -2.52 -0.42 0.68 1.29 -2.38 -0.82 0.50 -0.88 

MAE 2.10 1.53 2.15 2.43 3.31 1.30 1.66 3.45 3.55 2.05 1.88 4.88 

RMSE 2.55 1.87 2.42 3.48 4.14 1.64 2.01 4.55 4.10 2.59 2.48 6.07 

CORR 0.95 0.93 0.86 0.74 0.74 0.94 0.91 0.53 0.69 0.86 0.86 0.11 

Le
ad

 =
 6

 

ME -1.78 -0.44 0.94 0.45 -2.65 -0.59 0.56 0.89 -2.64 -1.09 0.39 0.27 

MAE 2.21 1.52 2.38 1.75 3.32 1.48 1.62 2.90 3.90 2.14 2.69 4.22 

RMSE 2.66 1.78 3.12 2.18 4.18 1.80 2.12 4.02 4.47 2.81 3.33 4.97 

CORR 0.93 0.93 0.76 0.80 0.77 0.93 0.90 0.50 0.65 0.83 0.72 -0.09 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
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Bảng P2.1.11: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tx và vùng khí hậu B4 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -3.72 -1.61 0.07 -0.89 -3.77 -0.93 0.09 0.17 -4.57 -1.41 0.12 -0.15 

MAE 3.84 1.81 1.64 2.80 4.05 1.47 1.46 2.19 4.64 2.14 1.55 2.72 

RMSE 4.66 2.18 2.01 3.81 4.82 1.85 1.78 2.81 5.20 2.52 1.92 3.54 

CORR 0.87 0.95 0.90 0.65 0.82 0.95 0.92 0.76 0.85 0.94 0.92 0.73 

Le
ad

 =
2 

ME -3.97 -1.83 -0.20 -0.67 -3.75 -0.85 0.14 -0.20 -5.07 -1.66 -0.27 -0.11 

MAE 4.04 1.93 1.65 2.47 3.99 1.40 1.65 3.10 5.13 2.28 1.60 3.13 

RMSE 4.71 2.31 1.97 4.24 4.73 1.75 2.10 4.52 5.62 2.79 1.96 4.21 

CORR 0.88 0.95 0.90 0.69 0.80 0.95 0.88 0.59 0.82 0.90 0.93 0.61 

Le
ad

 =
3 

ME -4.07 -1.73 -0.05 0.79 -3.66 -0.64 0.42 0.96 -5.32 -1.65 -0.27 1.06 

MAE 4.09 2.05 1.67 1.99 3.98 1.53 1.87 2.29 5.47 2.45 1.59 3.17 

RMSE 4.74 2.33 2.12 2.68 4.63 1.84 2.20 2.98 6.04 2.90 1.99 4.61 

CORR 0.87 0.92 0.87 0.81 0.79 0.93 0.89 0.78 0.71 0.82 0.91 0.49 

Le
ad

 =
4 

ME -3.93 -1.40 0.41 0.30 -3.61 -0.56 0.48 1.17 -5.21 -1.42 -0.09 0.15 

MAE 4.05 1.74 1.79 2.65 3.96 1.45 1.97 2.51 5.43 2.07 1.63 3.82 

RMSE 4.73 2.21 2.19 3.10 4.73 1.80 2.45 3.21 6.12 2.46 2.07 4.95 

CORR 0.84 0.91 0.86 0.72 0.77 0.93 0.88 0.74 0.63 0.87 0.91 0.12 

Le
ad

 =
5 

ME -3.94 -1.17 0.59 -0.07 -3.39 -0.31 0.65 1.18 -4.58 -0.77 0.47 -0.60 

MAE 4.02 1.61 1.86 2.80 3.70 1.23 1.88 2.49 5.13 1.75 1.83 4.81 

RMSE 4.58 1.90 2.20 3.58 4.45 1.57 2.29 3.22 5.82 2.19 2.42 5.65 

CORR 0.87 0.94 0.86 0.65 0.78 0.93 0.89 0.73 0.52 0.88 0.85 -0.05 

Le
ad

 =
 6

 

ME -3.98 -1.10 0.85 0.51 -3.61 -0.59 0.48 0.77 -4.72 -0.98 0.54 -0.47 

MAE 4.11 1.61 1.91 2.43 3.93 1.52 1.77 2.20 5.34 1.99 2.21 5.26 

RMSE 4.78 2.06 2.43 2.91 4.73 1.91 2.21 2.90 6.12 2.59 2.84 6.11 

CORR 0.84 0.91 0.83 0.60 0.79 0.92 0.90 0.69 0.46 0.81 0.76 -0.16 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Bảng P2.1.12: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tx và vùng khí hậu N1 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -3.99 -0.57 0.10 -0.10 -3.48 -0.45 0.10 -0.08 -4.06 -0.58 0.18 -1.07 

MAE 3.99 1.20 1.27 1.27 4.00 1.02 1.03 2.84 4.07 1.51 1.27 2.65 

RMSE 4.48 1.49 1.59 1.65 4.69 1.32 1.27 3.83 4.35 1.89 1.64 5.90 

CORR 0.92 0.89 0.80 0.77 0.49 0.91 0.87 0.23 0.85 0.91 0.84 0.52 

Le
ad

 =
2 

ME -4.00 -0.72 -0.08 -0.31 -3.68 -0.58 -0.05 -0.13 -4.32 -0.72 -0.06 -0.42 

MAE 4.00 1.13 1.24 1.28 4.05 1.05 1.23 2.71 4.32 1.37 1.20 1.66 

RMSE 4.43 1.42 1.53 1.88 4.74 1.33 1.54 3.45 4.56 1.70 1.62 2.01 

CORR 0.92 0.90 0.81 0.82 0.47 0.90 0.81 0.26 0.82 0.89 0.87 0.79 

Le
ad

 =
3 

ME -3.88 -0.63 -0.07 0.42 -3.72 -0.60 -0.08 -0.17 -4.48 -0.81 -0.23 0.10 

MAE 3.88 1.21 1.25 1.05 4.03 1.09 1.26 2.66 4.48 1.22 1.25 2.24 

RMSE 4.34 1.52 1.60 1.35 4.72 1.35 1.59 3.38 4.80 1.60 1.53 2.69 

CORR 0.90 0.86 0.80 0.85 0.47 0.89 0.82 0.28 0.68 0.83 0.88 0.63 

Le
ad

 =
4 

ME -3.88 -0.59 0.07 0.37 -3.66 -0.61 -0.07 -0.27 -4.31 -0.67 -0.06 0.24 

MAE 3.88 1.36 1.46 1.41 4.00 1.09 1.22 3.10 4.31 1.28 1.26 1.78 

RMSE 4.35 1.73 1.81 1.74 4.67 1.40 1.61 4.21 4.70 1.62 1.56 2.21 

CORR 0.86 0.78 0.74 0.72 0.48 0.89 0.84 0.20 0.62 0.80 0.88 0.47 

Le
ad

 =
5 

ME -3.97 -0.56 0.04 0.21 -3.51 -0.55 -0.05 0.50 -3.87 -0.32 0.25 0.28 

MAE 3.98 1.16 1.41 1.26 3.80 1.03 1.32 2.92 3.89 1.13 1.30 2.78 

RMSE 4.38 1.49 1.78 1.63 4.47 1.34 1.69 3.63 4.33 1.35 1.65 3.14 

CORR 0.89 0.85 0.75 0.75 0.49 0.90 0.83 0.08 0.59 0.84 0.83 -0.13 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.16 -0.65 0.03 0.24 -3.52 -0.62 -0.01 0.44 -3.87 -0.37 0.32 0.46 

MAE 4.16 1.13 1.47 1.04 3.90 1.15 1.28 3.40 3.93 1.29 1.34 3.54 

RMSE 4.58 1.51 1.81 1.28 4.60 1.49 1.60 4.97 4.44 1.64 1.73 4.22 

CORR 0.90 0.86 0.79 0.79 0.48 0.88 0.85 -0.11 0.47 0.75 0.78 -0.58 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Bảng P2.1.13: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tx và vùng khí hậu N2 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -3.66 -1.29 -0.02 -0.16 -2.33 -0.82 0.10 0.42 -4.10 -1.20 -0.05 -0.20 

MAE 4.00 1.53 1.34 1.64 5.98 1.30 1.29 1.95 4.14 1.37 1.25 1.53 

RMSE 4.71 1.84 1.58 1.97 7.36 1.76 1.69 2.40 4.60 1.79 1.45 1.82 

CORR 0.45 0.90 0.87 0.76 -0.22 0.87 0.86 0.70 0.69 0.91 0.90 0.81 

Le
ad

 =
2 

ME -3.85 -1.68 -0.52 0.01 -1.62 -0.59 0.21 0.68 -4.26 -1.53 -0.47 -0.01 

MAE 4.19 1.75 1.33 1.53 5.42 1.00 1.41 2.21 4.31 1.65 1.10 1.47 

RMSE 4.83 2.02 1.63 1.86 6.66 1.36 1.72 2.67 4.78 1.94 1.40 1.76 

CORR 0.46 0.93 0.88 0.79 -0.22 0.92 0.88 0.67 0.68 0.92 0.93 0.81 

Le
ad

 =
3 

ME -3.97 -1.90 -0.78 0.44 -1.16 -0.41 0.36 0.59 -4.17 -1.60 -0.58 0.10 

MAE 4.34 1.98 1.57 1.92 5.18 1.11 1.70 2.15 4.22 1.67 1.43 1.50 

RMSE 5.01 2.34 2.04 2.36 6.36 1.39 2.01 2.62 4.65 1.98 1.78 1.84 

CORR 0.41 0.89 0.82 0.69 -0.20 0.91 0.86 0.67 0.73 0.93 0.89 0.80 

Le
ad

 =
4 

ME -3.74 -1.75 -0.52 0.04 -1.18 -0.51 0.31 0.65 -3.98 -1.56 -0.46 0.26 

MAE 4.11 1.96 1.74 1.71 5.25 1.19 1.83 2.40 4.02 1.72 1.39 1.57 

RMSE 4.76 2.39 2.22 2.00 6.51 1.56 2.39 2.96 4.47 2.02 1.70 1.97 

CORR 0.45 0.86 0.82 0.76 -0.18 0.89 0.82 0.60 0.75 0.91 0.89 0.78 

Le
ad

 =
5 

ME -3.79 -1.70 -0.58 0.15 -1.30 -0.46 0.38 1.10 -3.36 -0.97 0.03 -0.26 

MAE 4.16 1.90 1.82 1.49 5.19 1.06 1.74 2.73 3.42 1.38 1.45 1.50 

RMSE 4.81 2.29 2.32 1.75 6.31 1.34 2.16 3.28 3.89 1.63 1.85 1.87 

CORR 0.44 0.87 0.81 0.82 -0.18 0.92 0.85 0.58 0.77 0.90 0.86 0.80 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.09 -1.87 -0.52 0.05 -1.72 -0.70 0.20 1.19 -3.42 -0.99 0.20 -0.45 

MAE 4.38 2.02 1.84 1.57 5.55 1.23 1.88 2.93 3.44 1.43 1.71 2.12 

RMSE 5.02 2.40 2.27 1.87 6.85 1.65 2.27 3.58 3.88 1.73 2.09 2.74 

CORR 0.46 0.87 0.82 0.81 -0.18 0.88 0.81 0.52 0.82 0.89 0.83 0.57 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Bảng P2.1.14: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tx và vùng khí hậu N3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -2.13 -0.41 -0.02 -0.12 -5.13 -1.00 0.15 0.35 -2.52 -0.49 0.06 0.29 

MAE 2.16 0.75 0.77 1.33 5.91 1.20 1.11 1.45 2.56 0.99 1.16 1.29 

RMSE 2.44 0.91 0.95 1.51 7.38 1.57 1.40 1.78 2.84 1.25 1.40 1.59 

CORR 0.35 0.78 0.67 0.12 0.19 0.69 0.55 -0.01 0.42 0.71 0.54 -0.02 

Le
ad

 =
2 

ME -2.19 -0.53 -0.15 0.16 -4.40 -0.86 0.24 0.60 -2.81 -0.85 -0.31 0.22 

MAE 2.21 0.75 0.76 1.39 5.12 1.04 1.24 1.49 2.82 1.04 0.87 1.15 

RMSE 2.48 0.94 0.90 1.69 6.56 1.28 1.51 1.82 3.05 1.26 1.16 1.40 

CORR 0.36 0.80 0.76 0.22 0.11 0.73 0.59 -0.10 0.35 0.73 0.74 0.23 

Le
ad

 =
3 

ME -2.27 -0.67 -0.34 0.14 -3.87 -0.67 0.35 0.41 -2.80 -0.93 -0.46 0.22 

MAE 2.30 0.94 0.93 1.67 4.72 1.03 1.49 1.53 2.80 1.08 1.45 1.23 

RMSE 2.58 1.13 1.14 1.96 6.09 1.33 1.76 1.84 3.02 1.33 1.76 1.50 

CORR 0.32 0.74 0.68 0.03 0.11 0.61 0.55 -0.08 0.26 0.67 0.55 0.02 

Le
ad

 =
4 

ME -2.30 -0.78 -0.46 0.19 -3.87 -0.71 0.32 0.64 -2.89 -1.12 -0.68 -0.18 

MAE 2.35 1.07 1.03 1.68 4.84 1.14 1.36 1.71 2.89 1.30 1.28 1.45 

RMSE 2.63 1.27 1.26 2.01 6.17 1.35 1.80 1.99 3.12 1.56 1.56 1.70 

CORR 0.32 0.67 0.72 -0.07 0.15 0.63 0.65 -0.13 0.24 0.59 0.75 -0.11 

Le
ad

 =
5 

ME -2.19 -0.65 -0.34 -0.03 -4.09 -0.57 0.56 1.07 -2.82 -1.09 -0.60 -0.42 

MAE 2.23 0.93 1.01 1.39 4.85 1.05 1.33 1.96 2.82 1.35 1.54 1.43 

RMSE 2.56 1.21 1.24 1.65 6.09 1.25 1.63 2.30 3.05 1.58 1.86 1.72 

CORR 0.30 0.66 0.71 -0.10 0.13 0.58 0.65 -0.17 0.30 0.59 0.58 -0.01 

Le
ad

 =
 6

 

ME -2.40 -0.82 -0.42 -0.23 -4.64 -0.87 0.32 1.16 -2.84 -1.10 -0.47 -0.83 

MAE 2.41 1.06 1.20 1.23 5.35 1.16 1.36 2.10 2.85 1.50 1.73 1.63 

RMSE 2.69 1.32 1.48 1.51 6.86 1.43 1.66 2.63 3.12 1.77 2.00 2.19 

CORR 0.43 0.71 0.65 0.09 0.11 0.57 0.47 -0.32 0.32 0.55 0.45 -0.23 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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P2.3. Các kết quả đánh giá dự báo nhiệt độ cực tiểu trung bình tháng 

 
Hình P2.1.19: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình RegCM cho biến Tm với 

hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.20: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình RegCM cho biến Tm 

với hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Hình P2.1.21: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình RegCM cho biến Tm 

với hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.22: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRF cho biến Tm 

với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Hình P2.1.23: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRF cho biến Tm 

với hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.24: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình clWRF cho biến Tm 

với hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Hình P2.1.25: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến Tm 

với hạn dự báo 1 tháng (bên trái) và 2 tháng (bên phải) 

 
Hình P2.1.26: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến Tm 

với hạn dự báo 3 tháng (bên trái) và 4 tháng (bên phải) 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
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Hình P2.1.27: Tương tự hình P2.1.1 nhưng đối với mô hình MM5CL cho biến Tm 

với hạn dự báo 5 tháng (bên trái) và 6 tháng (bên phải) 
 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Bảng P2.1.15: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tm và vùng khí hậu B1 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Phương pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -5.36 -1.00 0.21 -0.45 0.45 -0.61 0.16 0.72 -5.21 -1.12 0.28 -0.27 

MAE 5.44 1.91 1.10 1.67 3.27 1.43 0.89 1.28 5.28 2.19 1.38 1.63 

RMSE 6.28 2.28 1.47 2.11 4.13 1.95 1.14 1.60 6.14 2.98 1.81 1.87 

CORR 0.83 0.92 0.93 0.80 0.61 0.92 0.95 0.91 0.85 0.92 0.88 0.84 

Le
ad

 =
2 

ME -5.46 -1.14 -0.03 -0.82 0.36 -0.71 -0.03 0.56 -5.22 -1.09 0.09 -0.38 

MAE 5.55 2.13 1.33 2.02 3.35 1.57 1.30 1.60 5.25 2.12 1.29 1.64 

RMSE 6.43 2.54 1.68 3.12 4.17 2.07 1.66 2.13 5.89 2.86 1.65 2.11 

CORR 0.83 0.91 0.93 0.70 0.58 0.91 0.91 0.81 0.87 0.90 0.92 0.82 

Le
ad

 =
3 

ME -5.54 -1.16 -0.13 0.36 0.29 -0.76 -0.17 0.75 -5.59 -1.35 -0.37 0.84 

MAE 5.63 2.10 1.61 1.72 3.41 1.50 1.43 1.37 5.60 2.06 1.58 1.19 

RMSE 6.50 2.56 1.92 2.15 4.17 1.96 1.85 1.78 6.12 2.71 2.00 1.59 

CORR 0.81 0.88 0.91 0.80 0.55 0.91 0.91 0.89 0.85 0.88 0.92 0.93 

Le
ad

 =
4 

ME -5.76 -1.27 -0.28 0.54 0.33 -0.74 -0.22 1.13 -5.80 -1.43 -0.59 0.93 

MAE 5.78 2.00 1.35 1.51 3.45 1.52 1.69 1.63 5.80 2.05 1.87 1.64 

RMSE 6.63 2.46 1.91 1.86 4.25 2.06 2.33 2.07 6.33 2.64 2.71 2.13 

CORR 0.81 0.89 0.93 0.88 0.53 0.90 0.89 0.87 0.82 0.87 0.90 0.86 

Le
ad

 =
5 

ME -5.85 -1.16 -0.26 0.13 0.58 -0.56 -0.13 0.64 -5.92 -1.45 -0.76 0.42 

MAE 5.86 1.83 1.44 1.48 3.36 1.40 1.86 1.26 5.93 2.03 1.82 1.69 

RMSE 6.66 2.22 2.07 1.82 4.14 1.90 2.42 1.65 6.41 2.45 2.57 2.19 

CORR 0.81 0.90 0.93 0.84 0.53 0.90 0.90 0.89 0.78 0.86 0.92 0.76 

Le
ad

 =
 6

 

ME -5.97 -1.20 -0.16 -0.43 0.40 -0.75 -0.25 0.60 -5.96 -1.48 -0.67 -0.73 

MAE 6.00 1.88 1.41 1.67 3.33 1.55 1.77 1.13 5.97 2.03 1.51 2.22 

RMSE 6.84 2.33 1.91 1.98 4.21 2.13 2.30 1.35 6.43 2.34 2.03 2.56 

CORR 0.80 0.89 0.93 0.76 0.55 0.90 0.92 0.91 0.77 0.87 0.94 0.60 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
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Bảng P2.1.16: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tm và vùng khí hậu B2 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -4.31 -1.02 0.13 -0.18 0.99 -0.60 0.04 0.98 -3.77 -1.36 0.21 0.24 

MAE 4.54 1.38 1.10 1.20 3.03 1.15 1.01 2.00 4.04 2.17 1.43 1.04 

RMSE 5.36 1.72 1.53 1.68 3.95 1.44 1.22 2.66 4.87 2.73 1.77 1.29 

CORR 0.85 0.97 0.95 0.93 0.68 0.97 0.97 0.85 0.89 0.97 0.94 0.96 

Le
ad

 =
2 

ME -4.50 -1.23 -0.12 -0.57 0.66 -0.75 -0.12 1.06 -3.99 -1.52 -0.10 -0.06 

MAE 4.73 1.68 1.15 1.78 2.78 1.37 1.43 2.35 4.21 2.33 1.35 1.59 

RMSE 5.53 2.01 1.40 3.06 3.75 1.67 1.74 2.93 4.91 3.10 1.69 2.02 

CORR 0.84 0.97 0.97 0.84 0.68 0.97 0.94 0.84 0.87 0.92 0.96 0.91 

Le
ad

 =
3 

ME -4.52 -1.19 -0.10 0.92 0.46 -0.80 -0.18 1.43 -4.33 -1.73 -0.52 0.90 

MAE 4.77 1.61 1.47 1.30 2.81 1.31 1.37 2.48 4.47 2.11 1.69 1.81 

RMSE 5.51 1.95 1.64 1.66 3.75 1.65 1.69 3.36 5.08 2.98 2.09 2.12 

CORR 0.83 0.96 0.96 0.96 0.65 0.96 0.95 0.80 0.85 0.90 0.95 0.92 

Le
ad

 =
4 

ME -4.69 -1.26 -0.24 0.84 0.49 -0.74 -0.19 1.39 -4.42 -1.70 -0.66 1.69 

MAE 4.86 1.38 1.18 1.23 2.82 1.26 1.45 2.34 4.51 1.92 1.81 2.08 

RMSE 5.62 1.78 1.51 1.72 3.77 1.59 1.83 3.20 5.06 2.52 2.56 2.58 

CORR 0.83 0.97 0.97 0.96 0.65 0.96 0.95 0.80 0.85 0.93 0.94 0.91 

Le
ad

 =
5 

ME -4.72 -1.11 -0.15 0.52 0.66 -0.66 -0.18 0.70 -4.47 -1.63 -0.70 1.06 

MAE 4.86 1.18 1.16 1.09 2.71 1.09 1.53 1.77 4.53 1.92 1.63 1.87 

RMSE 5.58 1.49 1.55 1.54 3.59 1.44 1.99 2.30 5.08 2.33 2.24 2.45 

CORR 0.83 0.98 0.96 0.95 0.68 0.97 0.94 0.88 0.84 0.93 0.94 0.87 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.89 -1.22 -0.11 0.11 0.66 -0.74 -0.16 0.37 -4.50 -1.65 -0.54 0.14 

MAE 5.05 1.30 1.05 0.85 2.78 1.20 1.41 1.98 4.58 1.89 1.21 1.83 

RMSE 5.79 1.70 1.40 1.09 3.73 1.65 1.82 2.53 5.09 2.10 1.62 2.33 

CORR 0.82 0.97 0.96 0.96 0.67 0.97 0.94 0.80 0.84 0.96 0.96 0.80 
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Bảng P2.1.17: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tm và vùng khí hậu B3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -4.36 -1.10 0.14 -0.44 -3.40 -1.12 0.05 1.08 -4.27 -1.59 0.27 0.04 

MAE 4.36 1.41 1.14 1.88 3.86 1.36 1.02 1.93 4.28 2.43 1.55 1.38 

RMSE 4.91 1.73 1.58 2.43 4.76 1.67 1.25 2.65 5.10 3.03 1.93 1.67 

CORR 0.94 0.97 0.94 0.80 0.78 0.97 0.95 0.80 0.94 0.98 0.92 0.91 

Le
ad

 =
2 

ME -4.63 -1.36 -0.13 -0.63 -3.70 -1.37 -0.20 1.16 -4.59 -1.77 -0.08 -0.13 

MAE 4.63 1.76 1.11 2.32 4.04 1.71 1.35 2.59 4.59 2.56 1.39 1.67 

RMSE 5.13 2.03 1.39 3.69 5.01 1.99 1.69 3.36 5.12 3.43 1.77 2.13 

CORR 0.96 0.97 0.97 0.70 0.76 0.95 0.92 0.71 0.95 0.92 0.96 0.87 

Le
ad

 =
3 

ME -4.68 -1.29 -0.08 1.02 -3.91 -1.44 -0.28 1.38 -4.93 -1.91 -0.44 0.99 

MAE 4.68 1.71 1.53 1.90 4.24 1.63 1.31 1.82 4.98 2.37 1.78 1.92 

RMSE 5.15 2.02 1.69 2.28 5.17 1.98 1.60 2.60 5.34 3.27 2.24 2.54 

CORR 0.95 0.95 0.93 0.86 0.74 0.95 0.94 0.85 0.91 0.86 0.94 0.84 

Le
ad

 =
4 

ME -4.96 -1.43 -0.26 0.91 -3.92 -1.38 -0.27 1.81 -5.06 -1.86 -0.57 1.49 

MAE 4.96 1.49 1.17 1.66 4.22 1.54 1.42 2.12 5.12 2.01 1.93 2.12 

RMSE 5.38 1.84 1.46 2.21 5.20 1.89 1.80 2.89 5.41 2.69 2.53 2.91 

CORR 0.94 0.97 0.96 0.93 0.74 0.96 0.94 0.83 0.89 0.89 0.94 0.79 

Le
ad

 =
5 

ME -4.96 -1.23 -0.10 0.27 -3.73 -1.21 -0.12 0.92 -4.94 -1.61 -0.41 0.56 

MAE 4.96 1.27 0.88 1.62 4.01 1.33 1.35 1.45 5.09 2.03 1.65 2.56 

RMSE 5.31 1.54 1.24 2.21 4.93 1.62 1.66 1.94 5.46 2.50 2.14 3.39 

CORR 0.95 0.97 0.96 0.81 0.75 0.97 0.95 0.89 0.79 0.86 0.93 0.50 

Le
ad

 =
 6

 

ME -5.11 -1.32 -0.09 -0.22 -3.90 -1.40 -0.24 0.93 -5.02 -1.69 -0.33 0.27 

MAE 5.11 1.42 1.09 1.57 4.19 1.48 1.23 1.36 5.16 2.06 1.28 3.29 

RMSE 5.51 1.77 1.40 1.96 5.15 1.93 1.73 2.13 5.54 2.28 1.60 3.95 

CORR 0.94 0.96 0.94 0.78 0.74 0.95 0.93 0.87 0.78 0.92 0.94 -0.20 
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Bảng P2.1.18: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tm và vùng khí hậu B4 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -3.99 -1.03 0.13 -0.53 -4.40 -1.13 0.12 0.56 -3.12 -1.19 0.29 0.23 

MAE 4.01 1.41 0.97 1.48 4.73 1.48 0.97 1.42 3.29 2.20 1.30 1.30 

RMSE 4.57 1.72 1.30 2.19 5.87 1.83 1.23 1.86 4.25 2.71 1.66 1.64 

CORR 0.87 0.95 0.93 0.82 0.71 0.95 0.93 0.82 0.85 0.96 0.90 0.86 

Le
ad

 =
2 

ME -4.18 -1.17 -0.03 -0.56 -4.54 -1.33 -0.15 0.59 -3.30 -1.22 0.07 0.03 

MAE 4.19 1.55 1.07 1.61 4.88 1.77 1.28 1.89 3.51 2.24 1.40 1.85 

RMSE 4.69 1.83 1.31 2.56 6.03 2.10 1.62 2.55 4.31 2.83 1.76 2.34 

CORR 0.88 0.95 0.94 0.78 0.68 0.93 0.90 0.71 0.81 0.90 0.93 0.75 

Le
ad

 =
3 

ME -4.24 -1.12 -0.03 0.28 -4.72 -1.46 -0.33 0.67 -3.58 -1.33 -0.20 0.69 

MAE 4.24 1.51 1.29 1.23 5.02 1.70 1.29 1.48 3.86 2.00 1.67 2.31 

RMSE 4.72 1.81 1.52 1.67 6.16 2.14 1.64 2.13 4.54 2.61 1.98 3.23 

CORR 0.87 0.93 0.93 0.87 0.66 0.92 0.93 0.82 0.72 0.84 0.93 0.61 

Le
ad

 =
4 

ME -4.39 -1.19 -0.11 0.68 -4.73 -1.42 -0.33 1.05 -3.67 -1.29 -0.28 1.02 

MAE 4.39 1.43 1.10 1.20 4.99 1.64 1.45 1.44 4.01 1.78 1.88 2.62 

RMSE 4.87 1.74 1.41 1.55 6.19 2.08 1.95 1.98 4.64 2.26 2.42 3.46 

CORR 0.85 0.94 0.95 0.90 0.66 0.92 0.92 0.84 0.65 0.84 0.90 0.38 

Le
ad

 =
5 

ME -4.39 -1.14 -0.09 0.38 -4.59 -1.24 -0.16 0.63 -3.70 -1.33 -0.39 0.49 

MAE 4.39 1.29 1.23 1.00 4.80 1.45 1.53 1.03 4.16 1.69 1.82 2.49 

RMSE 4.83 1.55 1.60 1.27 5.88 1.76 1.93 1.30 4.74 2.03 2.27 3.41 

CORR 0.86 0.95 0.92 0.92 0.68 0.94 0.91 0.92 0.56 0.85 0.90 0.19 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.40 -1.13 0.06 0.14 -4.81 -1.45 -0.28 0.66 -3.70 -1.37 -0.28 -0.73 

MAE 4.40 1.24 1.08 0.96 5.04 1.61 1.49 0.99 4.20 1.63 1.35 3.13 

RMSE 4.85 1.59 1.39 1.12 6.20 2.08 1.90 1.47 4.78 1.90 1.63 3.79 

CORR 0.85 0.95 0.92 0.88 0.67 0.92 0.91 0.88 0.53 0.89 0.92 -0.05 
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Bảng P2.1.19: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tm và vùng khí hậu N1 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -4.50 -0.70 0.20 0.25 -1.93 -0.60 0.15 0.45 -3.46 -0.80 0.34 0.37 

MAE 4.50 1.14 0.71 1.04 2.77 0.94 0.73 1.10 3.46 1.74 0.99 1.14 

RMSE 4.70 1.36 0.87 1.42 3.62 1.22 0.95 1.44 3.78 2.14 1.29 1.38 

CORR 0.76 0.91 0.91 0.84 0.63 0.90 0.87 0.73 0.81 0.90 0.85 0.80 

Le
ad

 =
2 

ME -4.59 -0.73 0.16 0.20 -1.94 -0.67 0.03 0.41 -3.50 -0.73 0.27 -0.18 

MAE 4.59 1.17 0.91 0.94 2.73 1.04 0.86 1.16 3.51 1.72 1.22 1.46 

RMSE 4.80 1.42 1.19 1.21 3.57 1.30 1.15 1.61 3.97 2.13 1.57 1.64 

CORR 0.73 0.90 0.87 0.82 0.62 0.88 0.85 0.71 0.68 0.84 0.86 0.66 

Le
ad

 =
3 

ME -4.60 -0.70 0.12 0.50 -2.04 -0.80 -0.14 0.38 -3.61 -0.80 0.10 -0.53 

MAE 4.60 1.14 1.00 0.97 2.73 1.07 0.94 1.30 3.62 1.56 1.28 1.84 

RMSE 4.79 1.33 1.21 1.21 3.60 1.33 1.22 1.66 4.09 1.88 1.65 2.27 

CORR 0.71 0.89 0.89 0.85 0.58 0.86 0.85 0.62 0.52 0.78 0.89 0.29 

Le
ad

 =
4 

ME -4.73 -0.83 -0.03 0.82 -2.11 -0.89 -0.24 0.52 -3.67 -0.86 0.00 0.40 

MAE 4.73 1.19 1.02 1.03 2.76 1.08 0.98 1.34 3.67 1.44 1.44 1.95 

RMSE 4.91 1.41 1.29 1.21 3.65 1.37 1.30 1.77 4.09 1.71 1.86 2.32 

CORR 0.72 0.88 0.90 0.87 0.59 0.86 0.86 0.56 0.46 0.76 0.88 0.29 

Le
ad

 =
5 

ME -4.81 -0.95 -0.15 0.45 -2.15 -0.91 -0.26 0.42 -3.96 -1.25 -0.35 0.13 

MAE 4.81 1.12 1.16 0.91 2.74 1.14 1.07 1.12 3.96 1.57 1.65 1.81 

RMSE 4.96 1.38 1.47 1.08 3.56 1.42 1.46 1.41 4.33 1.88 2.03 2.31 

CORR 0.75 0.90 0.87 0.83 0.62 0.86 0.83 0.70 0.37 0.72 0.85 -0.01 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.80 -0.94 -0.06 0.37 -2.21 -0.94 -0.28 0.35 -3.86 -1.20 -0.35 -0.33 

MAE 4.80 1.09 1.01 0.81 2.81 1.13 1.06 1.27 3.87 1.36 1.63 1.56 

RMSE 4.94 1.33 1.30 1.01 3.70 1.43 1.33 1.62 4.11 1.63 1.87 1.85 

CORR 0.76 0.92 0.88 0.81 0.62 0.87 0.86 0.54 0.54 0.81 0.83 0.09 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

306 

Bảng P2.1.20: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tm và vùng khí hậu N2 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -2.36 -0.66 0.18 0.65 -1.45 -1.15 0.20 0.38 -1.79 -0.98 0.27 0.47 

MAE 2.61 1.05 0.68 1.25 5.34 1.33 0.84 0.99 2.11 1.56 0.94 1.26 

RMSE 3.13 1.32 0.85 1.62 6.41 1.80 1.11 1.16 2.70 2.07 1.23 1.49 

CORR 0.65 0.93 0.96 0.87 0.14 0.90 0.93 0.92 0.68 0.89 0.92 0.87 

Le
ad

 =
2 

ME -2.45 -0.69 0.09 0.66 -1.28 -1.21 -0.01 0.53 -1.83 -0.90 0.18 -0.04 

MAE 2.68 1.10 0.92 1.24 5.32 1.50 1.08 1.00 2.23 1.52 1.16 1.65 

RMSE 3.21 1.36 1.15 1.58 6.38 1.85 1.40 1.22 2.90 1.99 1.45 1.92 

CORR 0.64 0.93 0.94 0.88 0.12 0.89 0.91 0.92 0.59 0.87 0.92 0.79 

Le
ad

 =
3 

ME -2.43 -0.64 0.08 0.95 -1.28 -1.27 -0.16 0.61 -1.85 -0.89 0.08 0.23 

MAE 2.63 1.01 0.91 1.28 5.21 1.44 1.16 1.09 2.30 1.41 1.26 1.81 

RMSE 3.14 1.23 1.13 1.53 6.33 1.84 1.45 1.29 2.95 1.75 1.60 2.07 

CORR 0.65 0.94 0.95 0.91 0.10 0.89 0.91 0.91 0.53 0.88 0.92 0.74 

Le
ad

 =
4 

ME -2.55 -0.77 -0.07 1.11 -1.33 -1.28 -0.18 0.56 -1.88 -0.93 0.01 1.20 

MAE 2.72 1.12 1.09 1.28 5.17 1.38 1.19 1.12 2.27 1.40 1.47 2.62 

RMSE 3.22 1.37 1.36 1.47 6.33 1.75 1.58 1.29 2.93 1.70 1.84 3.18 

CORR 0.66 0.93 0.94 0.94 0.11 0.91 0.91 0.91 0.52 0.88 0.89 0.64 

Le
ad

 =
5 

ME -2.60 -0.86 -0.20 0.71 -1.31 -1.07 0.03 0.51 -2.07 -1.22 -0.29 0.67 

MAE 2.71 0.96 1.20 1.20 4.91 1.19 1.25 1.05 2.39 1.55 1.85 2.03 

RMSE 3.20 1.27 1.45 1.39 6.01 1.47 1.54 1.25 2.97 1.85 2.15 2.37 

CORR 0.69 0.95 0.92 0.90 0.11 0.93 0.90 0.91 0.56 0.88 0.86 0.67 

Le
ad

 =
 6

 

ME -2.61 -0.88 -0.15 0.51 -1.62 -1.27 -0.14 0.39 -1.91 -1.10 -0.24 -0.06 

MAE 2.73 0.97 1.05 0.92 5.22 1.39 1.36 1.03 2.23 1.33 1.90 1.03 

RMSE 3.20 1.26 1.28 1.15 6.34 1.75 1.71 1.21 2.70 1.58 2.15 1.29 

CORR 0.69 0.95 0.93 0.92 0.11 0.91 0.88 0.91 0.69 0.92 0.84 0.86 
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Bảng P2.1.21: Tương tự bảng P2.1.1 nhưng đối với Tm và vùng khí hậu N3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Ph��ng pháp CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF CTL BIAS SUC KF 
Le

ad
 =

1 
ME -4.13 -0.78 0.15 0.78 -6.40 -1.40 0.19 0.40 -3.23 -0.83 0.19 0.42 

MAE 4.13 1.10 0.69 1.35 6.49 1.46 0.84 1.04 3.23 1.07 0.73 1.04 

RMSE 4.36 1.22 0.95 1.63 7.85 1.80 1.09 1.32 3.49 1.47 0.88 1.27 

CORR 0.50 0.75 0.70 0.32 0.52 0.75 0.60 0.35 0.56 0.81 0.78 0.42 

Le
ad

 =
2 

ME -4.16 -0.86 0.08 0.60 -6.07 -1.54 -0.01 0.68 -3.35 -0.94 0.02 0.48 

MAE 4.16 1.11 0.79 1.21 6.15 1.75 1.26 1.20 3.35 1.17 0.85 1.30 

RMSE 4.42 1.28 1.10 1.50 7.51 1.93 1.45 1.48 3.66 1.49 1.06 1.57 

CORR 0.42 0.71 0.63 0.34 0.44 0.61 0.52 0.34 0.37 0.72 0.78 0.24 

Le
ad

 =
3 

ME -4.17 -0.90 0.00 0.67 -5.93 -1.61 -0.16 0.53 -3.39 -1.02 -0.10 0.54 

MAE 4.17 1.03 0.85 1.13 5.97 1.67 1.11 1.12 3.39 1.22 1.05 1.36 

RMSE 4.38 1.23 1.15 1.34 7.23 1.87 1.39 1.39 3.74 1.51 1.39 1.64 

CORR 0.45 0.74 0.67 0.42 0.46 0.69 0.67 0.39 0.14 0.60 0.71 0.10 

Le
ad

 =
4 

ME -4.30 -1.07 -0.17 0.56 -5.93 -1.62 -0.17 0.67 -3.47 -1.16 -0.21 1.04 

MAE 4.30 1.17 0.82 1.03 5.97 1.62 1.05 1.21 3.47 1.23 1.01 1.86 

RMSE 4.49 1.36 1.10 1.22 7.26 1.81 1.37 1.48 3.78 1.56 1.30 2.51 

CORR 0.46 0.72 0.78 0.42 0.47 0.74 0.74 0.34 0.09 0.56 0.76 0.04 

Le
ad

 =
5 

ME -4.39 -1.13 -0.26 0.52 -6.01 -1.44 0.06 0.81 -3.62 -1.35 -0.38 0.68 

MAE 4.39 1.14 0.91 1.11 6.01 1.44 1.00 1.33 3.62 1.39 1.30 1.49 

RMSE 4.57 1.37 1.17 1.26 7.13 1.65 1.28 1.56 3.87 1.73 1.68 1.80 

CORR 0.49 0.75 0.74 0.30 0.51 0.70 0.70 0.30 0.22 0.59 0.65 0.00 

Le
ad

 =
 6

 

ME -4.55 -1.26 -0.34 0.57 -6.44 -1.67 -0.18 0.76 -3.50 -1.24 -0.35 0.01 

MAE 4.55 1.27 0.78 1.18 6.44 1.67 1.23 1.31 3.50 1.24 1.42 0.90 

RMSE 4.71 1.47 1.02 1.40 7.63 1.85 1.46 1.55 3.66 1.53 1.70 1.07 

CORR 0.50 0.77 0.74 0.10 0.51 0.76 0.59 0.19 0.45 0.75 0.63 0.10 
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P2.4. Kết quả đánh giá dự báo pha 

 
Hình P2.1.28: Tỷ lệ dự báo đúng của mô hình MM5CL cho pha T2m với các hạn 

dự báo khác nhau (trục tung) và các tháng cần dự báo từ tháng 02/2012 đến 
11/2013 (trục hoành) cho các trường hợp chưa hiệu chỉnh - CTL, hiệu chỉnh BAS 

và hiệu chỉnh SUC. 
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Hình P2.1.29: Tương tự hình P2.1.28 nhưng cho biến nhiệt độ cực đại trung bình 

tháng (Tx) 
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Hình P2.1.30: Tương tự hình P2.1.28 nhưng cho biến nhiệt độ cực đại trung bình 

tháng (Tm) 
 

 

 

 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

311 

 

 

Bảng P2.1.22: Các chỉ số đánh giá kết quả dự báo lượng mưa tháng (R) cho vùng 
khí hậu B1 của mô hình RegCM, clWRF, MM5CL với các hạn dự báo từ 01 đến 06 

tháng trong các trường hợp chưa hiệu chỉnh (CTL). ME (Mean Error) là sai số 
trung bình, MAE (Mean Absolute Error) là sai số tuyệt đối trung bình, RMSE (Root 
Mean Square Error) là sai số căn quân phương và CORR (Correlation Coeficient) 

là hệ số tương quan. 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 

ME -33.99 85.35 -80.98 

MAE 81.67 156.19 97.00 

RMSE 127.89 241.99 161.56 

CORR 0.67 0.28 0.57 

Le
ad

 =
2 

ME -62.20 68.28 -51.22 

MAE 85.61 152.56 88.97 

RMSE 136.65 241.55 142.70 

CORR 0.71 0.42 0.63 

Le
ad

 =
3 

ME -66.29 25.44 -11.10 

MAE 90.37 129.60 103.39 

RMSE 148.40 222.49 142.26 

CORR 0.62 0.32 0.58 

Le
ad

 =
4 

ME -84.50 46.27 33.43 

MAE 102.22 137.13 152.92 

RMSE 163.30 222.12 199.22 

CORR 0.58 0.28 0.25 

Le
ad

 =
5 

ME -63.20 86.39 75.71 

MAE 94.85 174.51 203.20 

RMSE 144.29 275.13 253.85 

CORR 0.66 0.13 -0.08 

Le
ad

= 
6 

ME -88.25 75.89 101.18 

MAE 102.58 168.70 227.41 

RMSE 166.30 277.13 287.48 

CORR 0.65 0.16 -0.32 
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Bảng P2.1.23: Tương tự bảng P2.1.22 nhưng cho vùng khí hậu B2 

Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 

ME -42.35 201.04 -62.23 

MAE 91.71 251.47 113.30 

RMSE 143.78 362.09 183.42 

CORR 0.62 0.29 0.58 

Le
ad

 =
2 

ME -70.88 191.89 -80.70 

MAE 101.77 268.06 116.61 

RMSE 164.01 372.15 183.17 

CORR 0.61 0.28 0.46 

Le
ad

 =
3 

ME -89.34 148.88 -59.12 

MAE 117.20 255.57 112.80 

RMSE 180.21 368.02 171.41 

CORR 0.61 0.18 0.56 

Le
ad

 =
4 

ME -92.21 156.17 -24.48 

MAE 131.26 255.48 141.65 

RMSE 203.55 358.05 187.14 

CORR 0.51 0.16 0.36 

Le
ad

 =
5 

ME -90.88 176.83 12.71 

MAE 118.67 267.37 173.31 

RMSE 187.28 365.66 218.32 

CORR 0.54 0.19 0.08 

Le
ad

= 
6 

ME -93.32 162.38 38.86 

MAE 127.23 267.53 195.12 

RMSE 200.43 367.40 244.28 

CORR 0.58 0.15 -0.16 
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Bảng P2.1.24: Tương tự bảng P2.1.22 nhưng cho vùng khí hậu B3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 

ME -42.91 125.30 -81.25 

MAE 84.85 190.40 103.97 

RMSE 136.03 263.47 162.29 

CORR 0.60 0.19 0.51 

Le
ad

 =
2 

ME -54.36 106.39 -55.02 

MAE 91.85 186.00 115.01 

RMSE 144.21 246.00 169.41 

CORR 0.64 0.32 0.42 

Le
ad

 =
3 

ME -69.41 47.65 -32.94 

MAE 105.93 159.26 122.39 

RMSE 160.66 213.15 175.02 

CORR 0.66 0.36 0.47 

Le
ad

 =
4 

ME -62.24 57.01 -2.26 

MAE 130.94 169.01 160.26 

RMSE 201.42 237.33 200.40 

CORR 0.47 0.25 0.28 

Le
ad

 =
5 

ME -69.61 106.64 38.41 

MAE 112.09 205.22 209.56 

RMSE 177.34 289.24 251.01 

CORR 0.51 0.13 -0.08 

Le
ad

= 
6 

ME -71.12 95.84 57.29 

MAE 118.47 207.58 247.94 

RMSE 194.84 291.78 291.47 

CORR 0.52 0.06 -0.45 
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Bảng P2.1.25: Tương tự bảng P2.1.22 nhưng cho vùng khí hậu B4 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 

ME 40.04 116.95 -32.84 

MAE 110.17 185.47 95.05 

RMSE 151.43 244.07 143.96 

CORR 0.41 0.19 0.31 

Le
ad

 =
2 

ME 43.19 115.03 50.35 

MAE 124.20 189.39 130.89 

RMSE 167.38 250.83 177.11 

CORR 0.31 0.25 0.34 

Le
ad

 =
3 

ME 21.58 54.80 104.71 

MAE 111.63 179.40 177.86 

RMSE 145.89 232.94 244.53 

CORR 0.58 0.18 0.34 

Le
ad

 =
4 

ME -0.12 39.97 158.20 

MAE 127.73 181.08 222.51 

RMSE 175.80 242.47 297.06 

CORR 0.51 0.19 0.38 

Le
ad

 =
5 

ME -7.75 75.95 223.22 

MAE 130.80 199.51 288.19 

RMSE 189.43 261.03 385.89 

CORR 0.41 0.21 0.29 

Le
ad

= 
6 

ME -13.29 41.03 272.60 

MAE 144.61 192.35 381.35 

RMSE 203.06 262.38 485.11 

CORR 0.33 0.14 0.00 

 



Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Đề tài ĐT.NCCB-ĐHUD.2011-G/09: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa 
một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam” 

315 

Bảng P2.1.26: Tương tự bảng P2.1.22 nhưng cho vùng khí hậu N1 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 

ME 95.08 336.70 -12.98 

MAE 133.37 376.88 78.73 

RMSE 181.95 540.21 112.20 

CORR 0.46 0.02 0.31 

Le
ad

 =
2 

ME 103.74 363.19 50.01 

MAE 143.21 411.98 106.50 

RMSE 193.10 592.35 133.67 

CORR 0.32 -0.03 0.32 

Le
ad

 =
3 

ME 113.03 348.93 117.39 

MAE 148.18 402.17 153.55 

RMSE 192.07 569.66 198.72 

CORR 0.42 -0.03 0.22 

Le
ad

 =
4 

ME 92.30 327.80 183.42 

MAE 145.23 378.34 213.84 

RMSE 196.92 532.31 269.78 

CORR 0.37 0.04 0.21 

Le
ad

 =
5 

ME 69.82 337.14 227.24 

MAE 152.62 407.90 259.04 

RMSE 212.24 551.50 325.68 

CORR 0.29 -0.05 0.21 

Le
ad

= 
6 

ME 71.49 312.73 294.12 

MAE 150.57 389.57 325.20 

RMSE 206.67 566.11 396.90 

CORR 0.34 -0.01 0.09 
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Bảng P2.1.27: Tương tự bảng P2.1.22 nhưng cho vùng khí hậu N2 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 

ME -25.35 123.81 -4.28 

MAE 80.95 185.00 92.09 

RMSE 111.72 266.16 127.02 

CORR 0.67 0.37 0.65 

Le
ad

 =
2 

ME -22.70 129.50 105.26 

MAE 107.70 197.91 177.15 

RMSE 141.07 284.02 244.62 

CORR 0.46 0.41 0.61 

Le
ad

 =
3 

ME -34.26 85.05 210.79 

MAE 105.71 185.82 287.46 

RMSE 141.86 275.32 402.62 

CORR 0.55 0.30 0.44 

Le
ad

 =
4 

ME -12.42 81.40 330.16 

MAE 125.60 186.87 392.08 

RMSE 183.31 255.82 536.96 

CORR 0.33 0.29 0.26 

Le
ad

 =
5 

ME -38.67 103.76 419.16 

MAE 104.92 187.29 475.08 

RMSE 150.84 262.08 652.53 

CORR 0.49 0.31 -0.04 

Le
ad

= 
6 

ME -42.30 97.88 497.73 

MAE 104.96 186.66 539.10 

RMSE 146.65 276.59 725.10 

CORR 0.52 0.32 -0.27 
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Bảng P2.1.28: Tương tự bảng P2.1.22 nhưng cho vùng khí hậu N3 
Mô hình REGCM clWRF MM5CL 

Le
ad

 =
1 

ME -22.08 150.59 15.25 

MAE 91.58 187.64 83.69 

RMSE 121.73 265.99 119.19 

CORR 0.37 0.26 0.52 

Le
ad

 =
2 

ME -33.61 165.80 136.68 

MAE 98.59 223.75 191.23 

RMSE 134.79 303.61 263.56 

CORR 0.16 0.23 0.34 

Le
ad

 =
3 

ME -34.84 109.62 252.08 

MAE 94.43 154.23 311.46 

RMSE 128.04 242.07 413.72 

CORR 0.26 0.21 0.35 

Le
ad

 =
4 

ME -38.98 111.58 383.34 

MAE 100.47 158.52 431.33 

RMSE 139.52 230.23 576.93 

CORR 0.23 0.26 0.33 

Le
ad

 =
5 

ME -40.43 151.56 512.31 

MAE 93.57 181.74 556.16 

RMSE 127.21 289.29 755.07 

CORR 0.29 0.21 -0.01 

Le
ad

= 
6 

ME -53.13 139.79 601.96 

MAE 100.62 177.62 624.56 

RMSE 137.11 283.15 836.67 

CORR 0.19 0.20 -0.25 
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Phụ lục 3. Các kết quả đánh giá các yếu tố khí hậu cực trị và các hiện 
tượng khí hậu cực đoan 

P3.1. Các kết quả đánh giá dự báo nhiệt độ TXx cho từng vùng khí hậu 
Bảng P3.1.1: Các chỉ số thống kê đánh giá dự báo TXx cho vùng khí hậu B1 của mô 

hình RegCM, clWRF, MM5 với các hạn dự báo từ 01 đến 06 tháng trong các 
trường hợp chưa hiệu chỉnh (CTL), hiệu chỉnh bias (BAS), hiệu chỉnh liên tiếp 

(SUC). ME là sai số trung bình, MAE - sai số tuyệt đối trung bình, RMSE - sai số 
quân phương và CORR - hệ số tương quan. 

Mô hình REGCM clWRF MM5cl 
Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 

Le
ad

 =
1 

ME -2.45 -5.69 0.13 -4.70 -4.00 0.27 -5.85 -4.31 0.34 
MAE 3.29 5.69 1.47 4.82 4.03 1.47 6.13 4.38 1.67 

RMSE 3.91 6.10 1.93 5.61 4.55 1.95 6.99 5.07 2.12 
CORR 0.64 0.79 0.83 0.74 0.89 0.84 0.58 0.85 0.84 

Le
ad

 =
2 

ME -2.09 -5.30 0.35 -4.14 -3.51 0.51 -5.72 -4.32 0.03 
MAE 3.09 5.34 2.27 4.34 3.54 1.71 5.93 4.36 1.52 

RMSE 3.72 5.85 2.99 5.03 4.01 2.11 6.74 4.85 1.91 
CORR 0.61 0.73 0.70 0.74 0.90 0.85 0.48 0.82 0.86 

Le
ad

 =
3 

ME -2.32 -5.44 0.28 -4.00 -3.32 0.72 -5.56 -4.34 0.02 
MAE 3.17 5.44 2.51 4.22 3.39 1.83 5.72 4.34 1.62 

RMSE 3.68 5.84 3.26 4.86 3.81 2.39 6.44 4.78 2.15 
CORR 0.65 0.78 0.66 0.70 0.86 0.81 0.40 0.79 0.83 

Le
ad

 =
4 

ME -2.49 -5.51 0.43 -4.04 -3.25 0.88 -5.85 -4.73 -0.33 
MAE 3.36 5.52 3.00 4.32 3.34 2.34 5.94 4.76 1.93 

RMSE 4.00 6.11 3.63 5.08 3.85 2.98 6.54 5.03 2.42 
CORR 0.57 0.68 0.58 0.67 0.86 0.77 0.49 0.84 0.82 

Le
ad

 =
5 

ME -2.47 -5.31 0.59 -4.37 -3.45 0.56 -5.62 -4.52 -0.25 
MAE 3.31 5.32 3.44 4.57 3.48 2.36 5.75 4.62 2.40 

RMSE 3.94 5.90 3.98 5.27 3.91 2.93 6.36 4.97 3.02 
CORR 0.54 0.69 0.44 0.64 0.86 0.74 0.40 0.74 0.66 

Le
ad

 =
 6

 ME -2.56 -5.24 0.86 -4.47 -3.52 0.65 -5.87 -4.74 -0.26 
MAE 3.53 5.25 3.10 4.66 3.54 2.16 5.95 4.80 1.87 

RMSE 4.27 5.85 3.71 5.49 4.05 2.69 6.46 5.09 2.39 
CORR 0.53 0.70 0.38 0.67 0.87 0.82 0.54 0.82 0.77 
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Bảng P3.1.2: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu B2. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -0.59 -4.36 0.23 -1.00 -4.62 0.24 -1.21 -4.20 0.38 

MAE 3.21 4.37 2.39 3.12 4.62 1.87 3.30 4.22 2.22 

RMSE 3.96 4.90 2.89 3.98 5.13 2.52 4.31 5.17 2.78 

CORR 0.71 0.89 0.84 0.73 0.91 0.87 0.72 0.90 0.86 

Le
ad

 =
2 

ME -0.15 -3.97 0.44 -0.11 -3.74 0.98 -1.20 -4.14 0.07 

MAE 2.95 4.00 2.88 2.76 3.75 2.20 3.00 4.15 1.85 

RMSE 3.61 4.66 3.32 3.55 4.18 2.95 3.74 4.67 2.34 

CORR 0.70 0.87 0.80 0.74 0.93 0.85 0.71 0.91 0.90 

Le
ad

 =
3 

ME -0.53 -4.16 0.46 -0.08 -3.55 1.33 -1.07 -3.93 0.37 

MAE 3.03 4.17 2.94 2.86 3.65 2.62 3.06 3.98 1.74 

RMSE 3.74 4.72 3.50 3.69 4.13 3.20 3.80 4.59 2.14 

CORR 0.70 0.89 0.79 0.70 0.90 0.83 0.65 0.87 0.91 

Le
ad

 =
4 

ME -0.68 -4.13 0.64 0.23 -3.06 1.84 -1.60 -4.35 -0.12 

MAE 3.26 4.14 2.97 3.06 3.23 2.84 3.29 4.42 1.82 

RMSE 4.09 4.79 3.54 3.97 3.72 3.53 3.94 4.80 2.25 

CORR 0.66 0.87 0.78 0.67 0.90 0.84 0.65 0.90 0.92 

Le
ad

 =
5 

ME -0.82 -4.06 0.68 0.19 -2.93 1.83 -1.12 -3.81 0.30 

MAE 3.11 4.08 3.06 2.97 3.01 2.72 3.45 4.16 2.24 

RMSE 3.88 4.68 3.63 3.79 3.44 3.29 4.08 4.53 2.94 

CORR 0.68 0.88 0.75 0.68 0.92 0.85 0.54 0.85 0.82 

Le
ad

 =
 6

 ME -0.68 -3.76 1.07 0.04 -3.05 1.88 -1.55 -4.21 0.07 

MAE 3.08 3.85 2.99 2.97 3.06 2.30 3.63 4.44 2.00 

RMSE 3.94 4.47 3.77 3.90 3.59 2.77 4.23 4.78 2.48 

CORR 0.65 0.86 0.67 0.69 0.93 0.92 0.55 0.88 0.86 
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Bảng P3.1.3: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu B3. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -1.16 -4.59 0.10 -1.30 -5.06 0.15 -2.36 -4.82 0.34 

MAE 2.61 4.62 2.84 2.42 5.08 2.00 2.98 4.87 2.54 

RMSE 3.37 5.17 3.40 3.20 5.53 2.64 3.95 5.66 3.16 

CORR 0.81 0.85 0.75 0.83 0.89 0.84 0.82 0.89 0.78 

Le
ad

 =
2 

ME -1.04 -4.50 0.08 -0.50 -4.26 0.89 -2.30 -4.59 0.18 

MAE 2.45 4.50 3.09 2.05 4.28 2.36 2.62 4.62 1.92 

RMSE 2.93 5.07 3.63 2.61 4.63 3.06 3.33 5.08 2.49 

CORR 0.82 0.84 0.70 0.84 0.91 0.78 0.83 0.89 0.85 

Le
ad

 =
3 

ME -1.59 -4.79 0.09 -0.53 -4.10 1.28 -2.45 -4.52 0.43 

MAE 2.39 4.79 3.26 2.02 4.21 2.70 2.93 4.57 2.02 

RMSE 3.21 5.27 3.78 2.64 4.67 3.33 3.80 5.21 2.50 

CORR 0.83 0.84 0.65 0.80 0.84 0.73 0.69 0.77 0.83 

Le
ad

 =
4 

ME -1.90 -4.87 0.11 -0.06 -3.44 1.93 -2.96 -4.84 -0.06 

MAE 2.84 4.87 3.04 2.33 3.62 2.82 3.59 4.90 1.86 

RMSE 3.71 5.39 3.61 3.10 4.06 3.47 4.40 5.37 2.33 

CORR 0.81 0.82 0.66 0.74 0.84 0.74 0.61 0.80 0.86 

Le
ad

 =
5 

ME -2.03 -4.72 0.32 -0.18 -3.39 1.96 -2.49 -4.30 0.45 

MAE 2.55 4.72 3.35 2.36 3.50 2.76 3.60 4.62 2.37 

RMSE 3.35 5.30 3.93 2.88 3.93 3.40 4.47 5.06 3.10 

CORR 0.85 0.80 0.53 0.75 0.85 0.71 0.45 0.72 0.71 

Le
ad

 =
 6

 ME -1.67 -4.25 0.87 -0.42 -3.63 1.92 -2.89 -4.75 0.13 

MAE 2.46 4.35 3.25 2.30 3.63 2.34 4.02 4.96 2.32 

RMSE 3.46 4.95 4.27 2.94 4.07 2.95 4.80 5.37 3.03 

CORR 0.76 0.75 0.25 0.79 0.89 0.82 0.44 0.75 0.65 
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Bảng P3.1.4: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu B4. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -3.65 -4.82 0.23 -5.06 -4.62 0.32 -5.91 -4.21 0.40 

MAE 4.11 4.84 2.30 5.15 4.65 1.80 6.06 4.33 2.34 

RMSE 4.88 5.30 2.84 5.85 5.13 2.37 6.88 5.15 3.06 

CORR 0.73 0.83 0.74 0.76 0.87 0.83 0.64 0.83 0.76 

Le
ad

 =
2 

ME -3.62 -4.75 0.03 -4.67 -4.26 0.42 -5.82 -3.99 0.16 

MAE 3.94 4.75 2.68 4.79 4.28 2.16 5.90 4.06 2.20 

RMSE 4.67 5.18 3.22 5.40 4.72 2.80 6.71 4.54 2.77 

CORR 0.76 0.84 0.68 0.78 0.88 0.77 0.58 0.85 0.80 

Le
ad

 =
3 

ME -4.04 -5.03 -0.09 -4.70 -4.30 0.44 -5.86 -4.05 0.23 

MAE 4.20 5.03 2.73 4.79 4.32 2.07 6.01 4.13 1.99 

RMSE 4.98 5.45 3.20 5.44 4.78 2.63 6.96 4.63 2.55 

CORR 0.76 0.83 0.66 0.74 0.85 0.78 0.35 0.79 0.82 

Le
ad

 =
4 

ME -4.13 -5.08 0.07 -4.35 -4.02 0.80 -5.87 -4.16 0.15 

MAE 4.29 5.11 2.72 4.60 4.06 2.55 6.15 4.32 2.09 

RMSE 5.21 5.65 3.24 5.36 4.64 3.19 7.04 4.85 2.72 

CORR 0.72 0.77 0.64 0.67 0.81 0.71 0.30 0.74 0.79 

Le
ad

 =
5 

ME -4.04 -4.80 0.32 -4.40 -4.07 0.67 -5.57 -3.95 0.26 

MAE 4.16 4.97 2.84 4.56 4.09 2.19 6.02 4.26 2.54 

RMSE 4.89 5.33 3.48 5.24 4.54 2.78 6.88 4.71 3.21 

CORR 0.73 0.77 0.50 0.71 0.86 0.77 0.20 0.71 0.67 

Le
ad

 =
 6

 ME -4.08 -4.72 0.60 -4.39 -4.10 0.84 -5.81 -4.26 0.20 

MAE 4.40 4.94 2.77 4.55 4.10 1.99 6.31 4.59 2.45 

RMSE 5.37 5.53 3.70 5.30 4.58 2.53 7.07 5.03 3.04 

CORR 0.61 0.66 0.40 0.70 0.86 0.81 0.28 0.70 0.66 
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Bảng P3.1.5: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu N1. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -3.14 -4.10 0.15 -2.70 -3.58 0.20 -3.73 -3.80 0.26 

MAE 3.24 4.10 1.82 2.77 3.59 1.32 3.84 3.86 1.71 

RMSE 3.83 4.47 2.32 3.29 3.91 1.72 4.38 4.41 2.20 

CORR 0.81 0.79 0.71 0.79 0.86 0.82 0.67 0.80 0.79 

Le
ad

 =
2 

ME -3.11 -4.14 -0.06 -2.97 -3.87 -0.29 -3.83 -3.80 0.02 

MAE 3.18 4.14 1.75 3.05 3.87 1.53 3.90 3.81 1.69 

RMSE 3.66 4.42 2.30 3.49 4.26 2.01 4.40 4.19 2.24 

CORR 0.84 0.83 0.72 0.80 0.84 0.80 0.64 0.81 0.79 

Le
ad

 =
3 

ME -3.21 -4.21 -0.07 -2.87 -3.80 -0.19 -3.88 -3.80 0.04 

MAE 3.27 4.21 1.89 2.94 3.80 1.60 3.94 3.80 1.67 

RMSE 3.82 4.53 2.36 3.43 4.20 2.03 4.60 4.24 2.17 

CORR 0.82 0.80 0.67 0.78 0.82 0.78 0.44 0.73 0.79 

Le
ad

 =
4 

ME -3.21 -4.19 0.11 -2.68 -3.69 -0.04 -3.70 -3.67 0.25 

MAE 3.26 4.21 1.82 2.81 3.70 1.45 3.81 3.69 1.58 

RMSE 3.86 4.57 2.21 3.22 4.02 1.89 4.49 4.12 2.01 

CORR 0.80 0.77 0.67 0.79 0.85 0.79 0.37 0.73 0.78 

Le
ad

 =
5 

ME -3.23 -4.09 0.16 -2.75 -3.85 -0.19 -3.43 -3.54 0.35 

MAE 3.27 4.12 2.18 2.79 3.85 1.40 3.69 3.62 1.97 

RMSE 3.76 4.45 2.75 3.22 4.11 1.77 4.30 4.01 2.51 

CORR 0.83 0.78 0.46 0.82 0.88 0.82 0.32 0.72 0.60 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.43 -4.20 0.04 -2.78 -3.92 -0.18 -3.49 -3.65 0.29 

MAE 3.46 4.25 2.16 2.85 3.92 1.35 3.69 3.69 2.10 

RMSE 4.04 4.60 2.79 3.25 4.18 1.75 4.29 4.08 2.63 

CORR 0.79 0.75 0.44 0.80 0.87 0.81 0.40 0.74 0.51 
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Bảng P3.1.6: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu N2. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -2.34 -4.81 -0.09 -3.48 -3.76 0.02 -3.61 -4.08 0.04 

MAE 2.90 4.81 1.45 3.49 3.76 1.17 3.73 4.08 1.16 

RMSE 3.70 5.09 1.78 4.05 3.95 1.49 4.42 4.27 1.48 

CORR 0.49 0.85 0.85 0.74 0.92 0.90 0.55 0.91 0.90 

Le
ad

 =
2 

ME -2.48 -5.17 -0.55 -3.74 -4.16 -0.51 -3.77 -4.45 -0.44 

MAE 3.12 5.17 1.75 3.76 4.16 1.53 3.82 4.45 1.35 

RMSE 3.93 5.50 2.28 4.28 4.43 2.08 4.53 4.68 1.94 

CORR 0.46 0.82 0.77 0.75 0.89 0.82 0.59 0.89 0.84 

Le
ad

 =
3 

ME -2.62 -5.42 -0.80 -3.80 -4.29 -0.68 -3.59 -4.49 -0.52 

MAE 3.29 5.42 1.63 3.80 4.29 1.50 3.68 4.49 1.41 

RMSE 4.15 5.72 2.27 4.27 4.53 1.93 4.27 4.69 1.83 

CORR 0.41 0.83 0.79 0.77 0.90 0.86 0.69 0.90 0.86 

Le
ad

 =
4 

ME -2.77 -5.62 -0.88 -3.82 -4.38 -0.65 -3.42 -4.48 -0.33 

MAE 3.40 5.64 1.77 3.82 4.38 1.50 3.47 4.48 1.30 

RMSE 4.21 5.98 2.41 4.29 4.60 1.91 4.12 4.71 1.75 

CORR 0.42 0.79 0.78 0.78 0.90 0.86 0.73 0.89 0.86 

Le
ad

 =
5 

ME -2.72 -5.46 -0.83 -3.82 -4.44 -0.80 -3.12 -4.23 -0.17 

MAE 3.44 5.48 1.95 3.82 4.44 1.44 3.24 4.23 1.35 

RMSE 4.17 5.87 2.75 4.31 4.64 1.91 3.87 4.47 1.73 

CORR 0.40 0.76 0.73 0.76 0.90 0.87 0.72 0.89 0.85 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.10 -5.70 -0.88 -3.86 -4.47 -0.62 -3.12 -4.19 0.02 

MAE 3.62 5.70 2.08 3.86 4.47 1.60 3.21 4.19 1.44 

RMSE 4.34 6.05 2.83 4.33 4.68 2.09 3.79 4.45 1.85 

CORR 0.47 0.79 0.73 0.77 0.91 0.83 0.80 0.88 0.83 
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Bảng P3.1.7: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với vùng khí hậu N3. 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -1.79 -4.09 -0.07 -1.34 -3.76 -0.05 -2.54 -3.99 0.03 

MAE 1.93 4.09 1.31 1.55 3.76 1.23 2.57 3.99 1.21 

RMSE 2.40 4.39 2.40 2.16 4.08 2.24 3.00 4.27 2.30 

CORR 0.29 0.43 0.07 0.18 0.39 0.12 0.27 0.47 0.12 

Le
ad

 =
2 

ME -1.74 -4.09 -0.08 -1.62 -4.00 -0.33 -2.61 -4.12 -0.14 

MAE 1.89 4.09 1.39 1.79 4.00 1.36 2.65 4.12 1.20 

RMSE 2.44 4.38 2.37 2.35 4.33 2.48 3.09 4.38 2.23 

CORR 0.17 0.40 0.09 0.21 0.36 0.04 0.10 0.44 0.15 

Le
ad

 =
3 

ME -1.94 -4.36 -0.19 -1.91 -4.26 -0.38 -2.61 -4.21 -0.09 

MAE 2.06 4.36 1.34 1.97 4.26 1.32 2.63 4.21 1.28 

RMSE 2.57 4.62 2.11 2.50 4.55 2.19 3.07 4.44 2.01 

CORR 0.23 0.45 0.29 0.21 0.36 0.22 0.12 0.49 0.31 

Le
ad

 =
4 

ME -1.88 -4.33 -0.34 -1.82 -4.20 -0.48 -2.58 -4.27 -0.27 

MAE 2.00 4.33 1.46 1.90 4.20 1.30 2.60 4.27 1.32 

RMSE 2.54 4.62 2.38 2.42 4.47 2.31 3.06 4.53 2.24 

CORR 0.21 0.39 0.13 0.27 0.42 0.16 0.06 0.40 0.18 

Le
ad

 =
5 

ME -1.91 -4.39 -0.39 -1.78 -4.23 -0.50 -2.57 -4.34 -0.31 

MAE 1.99 4.39 1.21 1.91 4.23 1.45 2.57 4.34 1.21 

RMSE 2.49 4.63 2.02 2.43 4.50 2.40 3.01 4.58 2.04 

CORR 0.32 0.47 0.34 0.23 0.41 0.18 0.20 0.45 0.34 

Le
ad

 =
 6

 ME -2.18 -4.64 -0.35 -1.81 -4.30 -0.22 -2.53 -4.31 0.00 

MAE 2.20 4.64 1.26 1.98 4.30 1.28 2.54 4.31 1.17 

RMSE 2.67 4.87 1.89 2.52 4.59 1.93 2.98 4.59 2.01 

CORR 0.39 0.49 0.43 0.26 0.44 0.42 0.25 0.43 0.35 
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P3.2. Các kết quả đánh giá dự báo nhiệt độ TNn cho từng vùng khí hậu 
 

Bảng P3.1.8: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với TNn tại vùng khí hậu B1 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 

Le
ad

 =
1 

ME -5.27 -4.25 -0.15 -7.05 -4.49 0.53 -5.31 -4.62 0.48 

MAE 5.66 4.53 3.29 7.10 4.65 2.68 5.57 4.84 3.33 

RMSE 6.66 5.15 4.89 7.81 5.10 4.13 6.49 5.55 4.79 

CORR 0.79 0.85 0.68 0.79 0.90 0.62 0.80 0.88 0.54 

Le
ad

 =
2 

ME -5.37 -4.42 -0.29 -7.31 -4.76 0.77 -5.78 -5.04 -0.12 

MAE 5.64 4.56 3.93 7.35 4.93 3.83 5.91 5.14 3.63 

RMSE 6.71 5.12 6.26 8.14 5.52 6.75 6.73 5.92 5.76 

CORR 0.80 0.88 0.58 0.77 0.87 0.18 0.82 0.87 0.44 

Le
ad

 =
3 

ME -5.62 -4.64 0.98 -7.38 -4.67 0.85 -5.78 -4.88 0.48 

MAE 6.00 5.01 4.82 7.40 4.88 3.60 5.88 5.06 3.67 

RMSE 7.28 5.64 8.32 8.10 5.43 6.48 6.58 5.72 6.03 

CORR 0.77 0.84 0.22 0.78 0.86 0.27 0.84 0.87 0.40 

Le
ad

 =
4 

ME -5.74 -4.58 0.70 -7.68 -4.87 1.14 -6.02 -4.90 0.59 

MAE 6.01 4.84 3.94 7.68 5.06 4.02 6.11 5.08 4.35 

RMSE 7.29 5.52 5.84 8.41 5.59 6.81 6.85 5.74 6.53 

CORR 0.80 0.86 0.46 0.78 0.86 0.17 0.82 0.86 0.42 

Le
ad

 =
5 

ME -5.87 -4.41 1.49 -7.10 -4.21 1.79 -6.05 -4.76 1.47 

MAE 6.14 4.75 5.45 7.10 4.41 4.78 6.09 4.89 5.67 

RMSE 7.31 5.37 7.41 7.80 4.90 6.76 6.79 5.49 8.42 

CORR 0.79 0.85 0.28 0.78 0.87 0.28 0.79 0.83 0.21 

Le
ad

 =
 6

 ME -5.52 -3.95 3.35 -7.64 -4.73 2.52 -6.10 -4.75 2.53 

MAE 5.84 4.33 5.52 7.64 4.93 4.66 6.12 4.85 5.31 

RMSE 7.11 4.94 8.55 8.33 5.43 7.70 6.72 5.26 8.93 

CORR 0.75 0.84 0.07 0.77 0.86 0.22 0.80 0.87 0.12 
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Bảng P3.1.9: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với TNn tại vùng khí hậu B2 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -3.16 -3.90 -0.19 -3.90 -4.27 0.31 -3.31 -4.44 0.22 

MAE 4.05 4.40 3.82 4.31 4.43 3.13 3.98 4.69 3.54 

RMSE 5.04 4.97 6.06 4.95 4.75 5.52 4.73 5.33 5.69 

CORR 0.82 0.87 0.66 0.87 0.94 0.64 0.87 0.91 0.65 

Le
ad

 =
2 

ME -3.56 -4.33 -2.89 -4.22 -4.63 -1.64 -3.97 -5.03 -2.53 

MAE 4.21 4.51 5.89 4.56 4.76 5.76 4.33 5.16 6.29 

RMSE 5.01 4.90 23.88 5.26 5.19 23.92 5.02 5.93 23.97 

CORR 0.85 0.93 0.41 0.87 0.93 0.30 0.88 0.90 0.34 

Le
ad

 =
3 

ME -3.74 -4.46 -1.21 -4.34 -4.62 -0.66 -4.05 -4.94 -1.13 

MAE 4.45 4.62 4.40 4.61 4.75 4.34 4.30 5.05 4.78 

RMSE 5.40 5.07 6.84 5.26 5.15 7.59 4.96 5.74 8.08 

CORR 0.83 0.92 0.68 0.88 0.93 0.54 0.88 0.89 0.58 

Le
ad

 =
4 

ME -4.05 -4.56 -0.81 -4.56 -4.73 0.29 -4.25 -4.90 -0.08 

MAE 4.62 4.66 4.95 4.76 4.84 5.17 4.48 5.01 5.47 

RMSE 5.59 5.13 7.72 5.45 5.26 8.40 5.10 5.52 8.91 

CORR 0.85 0.93 0.61 0.88 0.93 0.51 0.88 0.91 0.52 

Le
ad

 =
5 

ME -3.97 -4.20 0.74 -3.99 -4.06 1.20 -4.34 -4.79 0.23 

MAE 4.59 4.34 7.09 4.26 4.18 6.44 4.61 4.89 7.16 

RMSE 5.54 4.97 10.68 4.90 4.58 10.81 5.23 5.47 11.31 

CORR 0.83 0.90 0.50 0.88 0.93 0.45 0.86 0.89 0.44 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.55 -3.67 2.34 -4.54 -4.59 1.57 -4.34 -4.73 0.99 

MAE 4.39 3.95 7.52 4.77 4.72 6.21 4.61 4.83 7.17 

RMSE 5.30 4.39 12.46 5.43 5.13 10.78 5.12 5.15 12.26 

CORR 0.81 0.92 0.38 0.88 0.93 0.43 0.87 0.93 0.41 
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Bảng P3.1.10: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với TNn tại vùng khí hậu B3 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -3.18 -4.02 -0.37 -3.81 -4.47 -0.06 -3.84 -4.57 -0.01 

MAE 3.40 4.51 3.34 3.87 4.54 2.14 4.06 4.62 2.40 

RMSE 4.30 4.98 4.83 4.47 4.81 2.78 4.93 5.27 3.05 

CORR 0.90 0.86 0.76 0.91 0.94 0.86 0.91 0.93 0.86 

Le
ad

 =
2 

ME -3.48 -4.33 -0.72 -3.98 -4.64 0.01 -4.51 -5.14 -0.71 

MAE 3.55 4.39 3.51 4.03 4.69 2.88 4.60 5.16 3.38 

RMSE 4.17 4.81 4.81 4.51 5.00 3.71 5.24 6.01 4.06 

CORR 0.95 0.93 0.79 0.93 0.94 0.72 0.93 0.90 0.78 

Le
ad

 =
3 

ME -3.80 -4.56 -0.47 -4.16 -4.66 0.68 -4.73 -5.15 -0.15 

MAE 3.91 4.60 3.47 4.21 4.72 3.51 4.88 5.21 3.81 

RMSE 4.62 4.94 4.90 4.63 4.99 5.76 5.37 5.97 5.32 

CORR 0.94 0.94 0.69 0.93 0.94 0.35 0.90 0.86 0.57 

Le
ad

 =
4 

ME -4.28 -4.78 0.00 -4.29 -4.68 1.20 -5.00 -5.13 0.39 

MAE 4.37 4.83 3.57 4.32 4.72 3.95 5.12 5.18 4.15 

RMSE 5.11 5.18 5.11 4.77 5.01 6.39 5.49 5.64 6.46 

CORR 0.94 0.94 0.59 0.93 0.94 0.24 0.91 0.90 0.48 

Le
ad

 =
5 

ME -4.09 -4.28 1.45 -3.79 -4.13 2.29 -5.04 -4.93 1.26 

MAE 4.16 4.34 5.02 3.83 4.16 4.72 5.29 5.09 5.39 

RMSE 4.76 4.79 6.57 4.14 4.39 6.59 5.76 5.62 7.53 

CORR 0.95 0.92 0.40 0.95 0.95 0.32 0.83 0.83 0.41 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.64 -3.71 2.68 -4.35 -4.66 2.24 -5.14 -4.96 2.07 

MAE 3.74 3.84 5.34 4.40 4.71 4.71 5.34 5.01 5.72 

RMSE 4.43 4.17 7.31 4.72 4.97 6.75 5.69 5.31 7.89 

CORR 0.94 0.93 0.14 0.95 0.94 0.24 0.87 0.94 0.30 
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Bảng P3.1.11: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với TNn tại vùng khí hậu B4 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -3.12 -4.04 -0.11 -2.99 -4.51 0.01 -2.64 -4.42 0.17 

MAE 3.38 4.20 2.25 3.65 4.53 2.03 3.63 4.59 2.33 

RMSE 4.17 4.59 3.29 4.59 4.85 2.58 4.57 5.30 2.87 

CORR 0.84 0.89 0.78 0.77 0.92 0.80 0.77 0.91 0.79 

Le
ad

 =
2 

ME -3.31 -4.16 -0.24 -3.16 -4.70 -0.14 -3.21 -4.79 -0.51 

MAE 3.59 4.27 2.76 3.75 4.72 2.38 3.96 4.84 2.62 

RMSE 4.35 4.77 3.70 4.68 5.08 2.87 4.92 5.75 3.30 

CORR 0.83 0.87 0.72 0.76 0.90 0.73 0.75 0.87 0.77 

Le
ad

 =
3 

ME -3.55 -4.28 -0.21 -3.40 -4.82 -0.10 -3.50 -4.83 -0.42 

MAE 3.72 4.33 2.49 3.90 4.86 2.55 4.16 4.83 2.82 

RMSE 4.52 4.78 3.52 4.76 5.13 3.70 5.01 5.51 4.08 

CORR 0.85 0.90 0.70 0.76 0.91 0.51 0.70 0.86 0.62 

Le
ad

 =
4 

ME -3.82 -4.44 -0.12 -3.56 -4.97 0.14 -3.56 -4.73 -0.36 

MAE 3.99 4.48 2.39 3.97 5.00 2.85 4.37 4.76 3.09 

RMSE 4.84 4.96 3.12 4.85 5.26 4.19 5.19 5.33 4.18 

CORR 0.83 0.89 0.70 0.76 0.91 0.40 0.64 0.84 0.58 

Le
ad

 =
5 

ME -3.78 -4.30 0.47 -3.20 -4.65 0.61 -3.58 -4.73 -0.03 

MAE 3.86 4.31 3.07 3.68 4.65 3.18 4.50 4.73 2.99 

RMSE 4.52 4.70 4.23 4.47 4.93 4.07 5.28 5.14 4.48 

CORR 0.89 0.93 0.52 0.77 0.91 0.44 0.56 0.86 0.59 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.36 -3.84 1.58 -3.48 -4.94 0.96 -3.43 -4.60 0.59 

MAE 3.61 3.88 3.45 3.95 4.95 3.37 4.48 4.60 2.93 

RMSE 4.37 4.38 5.06 4.78 5.29 4.90 5.22 4.91 4.50 

CORR 0.83 0.88 0.15 0.78 0.90 0.22 0.53 0.90 0.38 
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Bảng P3.1.12: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với TNn tại vùng khí hậu N1 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -4.73 -4.46 0.16 -3.30 -4.58 0.23 -3.64 -4.38 0.38 

MAE 4.73 4.46 1.24 3.39 4.58 1.72 3.66 4.41 1.69 

RMSE 5.03 4.80 1.63 3.92 4.91 2.14 4.23 5.29 2.14 

CORR 0.79 0.87 0.80 0.76 0.83 0.63 0.81 0.86 0.69 

Le
ad

 =
2 

ME -4.54 -4.20 0.36 -3.02 -4.33 0.32 -3.60 -4.19 0.27 

MAE 4.54 4.20 1.41 3.13 4.34 1.40 3.61 4.21 1.72 

RMSE 4.93 4.64 1.97 3.66 4.65 1.75 4.24 5.02 2.24 

CORR 0.71 0.80 0.73 0.74 0.83 0.78 0.74 0.83 0.80 

Le
ad

 =
3 

ME -4.60 -4.20 0.25 -3.09 -4.37 0.24 -3.77 -4.23 0.05 

MAE 4.60 4.20 1.45 3.19 4.37 1.76 3.77 4.23 1.86 

RMSE 4.90 4.52 1.89 3.70 4.65 2.20 4.39 4.84 2.33 

CORR 0.74 0.83 0.74 0.72 0.83 0.64 0.62 0.79 0.80 

Le
ad

 =
4 

ME -4.91 -4.48 -0.04 -3.40 -4.71 -0.06 -3.90 -4.37 -0.16 

MAE 4.91 4.48 1.40 3.44 4.71 1.32 3.90 4.37 2.08 

RMSE 5.19 4.83 1.81 3.96 4.98 1.68 4.43 4.82 2.68 

CORR 0.77 0.84 0.81 0.70 0.81 0.76 0.56 0.76 0.78 

Le
ad

 =
5 

ME -4.85 -4.45 0.04 -3.49 -4.85 -0.19 -4.25 -4.87 -0.60 

MAE 4.85 4.45 1.61 3.51 4.85 1.75 4.26 4.87 1.92 

RMSE 5.09 4.75 2.02 3.89 5.13 2.14 4.73 5.16 2.42 

CORR 0.81 0.87 0.76 0.81 0.84 0.73 0.43 0.72 0.81 

Le
ad

 =
 6

 ME -4.55 -4.14 0.49 -3.44 -4.77 -0.13 -3.98 -4.65 -0.43 

MAE 4.55 4.14 1.66 3.45 4.77 1.61 4.00 4.65 2.01 

RMSE 4.83 4.47 2.10 4.01 5.07 2.07 4.38 4.89 2.47 

CORR 0.73 0.81 0.64 0.78 0.86 0.69 0.52 0.77 0.71 
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Bảng P3.1.13: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với TNn tại vùng khí hậu N2 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -2.36 -4.19 0.13 -1.47 -4.54 0.17 -1.76 -4.44 0.25 

MAE 2.80 4.19 1.19 2.23 4.54 1.65 2.33 4.46 1.29 

RMSE 3.34 4.56 1.54 2.84 4.96 2.14 2.93 5.28 1.66 

CORR 0.70 0.91 0.90 0.68 0.89 0.82 0.74 0.87 0.90 

Le
ad

 =
2 

ME -2.30 -4.01 0.26 -1.43 -4.37 0.18 -1.81 -4.32 0.02 

MAE 2.76 4.01 1.57 2.21 4.37 1.77 2.39 4.34 1.56 

RMSE 3.43 4.44 1.99 2.80 4.73 2.18 3.07 5.02 1.94 

CORR 0.65 0.89 0.84 0.68 0.90 0.82 0.69 0.87 0.89 

Le
ad

 =
3 

ME -2.23 -3.86 0.31 -1.60 -4.38 0.14 -1.76 -4.10 0.00 

MAE 2.65 3.86 1.37 2.22 4.38 1.90 2.42 4.11 1.63 

RMSE 3.20 4.14 1.74 2.84 4.69 2.32 3.11 4.58 2.05 

CORR 0.70 0.92 0.87 0.69 0.91 0.81 0.62 0.87 0.87 

Le
ad

 =
4 

ME -2.55 -4.18 -0.01 -1.95 -4.71 -0.24 -2.10 -4.46 -0.44 

MAE 2.89 4.19 1.30 2.51 4.71 1.53 2.71 4.48 1.89 

RMSE 3.45 4.52 1.70 3.16 5.02 1.97 3.36 4.91 2.44 

CORR 0.70 0.91 0.87 0.65 0.89 0.85 0.59 0.85 0.84 

Le
ad

 =
5 

ME -2.39 -4.10 0.15 -1.92 -4.76 -0.32 -2.21 -4.74 -0.66 

MAE 2.66 4.10 1.52 2.46 4.77 1.82 2.80 4.75 1.74 

RMSE 3.22 4.38 1.96 2.99 5.09 2.17 3.31 5.04 2.31 

CORR 0.74 0.93 0.83 0.72 0.90 0.83 0.63 0.88 0.85 

Le
ad

 =
 6

 ME -2.16 -3.89 0.48 -1.94 -4.79 -0.32 -1.94 -4.54 -0.58 

MAE 2.55 3.89 1.49 2.51 4.79 1.73 2.50 4.54 1.77 

RMSE 3.08 4.17 1.95 3.10 5.15 2.10 2.94 4.81 2.33 

CORR 0.73 0.92 0.82 0.70 0.90 0.83 0.73 0.90 0.85 
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Bảng P3.1.14: Tương tự bảng P3.1.1 nhưng đối với TNn tại vùng khí hậu N3 
Mô hình REGCM clWRF MM5cl 

Phương pháp CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC CTL BIAS SUC 
Le

ad
 =

1 
ME -3.22 -3.79 0.18 -2.56 -3.64 0.21 -2.91 -4.13 0.27 

MAE 3.32 3.79 1.28 2.75 3.64 1.56 3.01 4.14 1.52 

RMSE 3.81 4.07 1.66 3.38 3.97 1.98 3.78 4.74 2.00 

CORR 0.37 0.45 0.18 0.36 0.44 0.02 0.41 0.48 0.06 

Le
ad

 =
2 

ME -3.35 -4.01 -0.08 -2.44 -3.62 0.16 -2.87 -4.13 0.15 

MAE 3.41 4.01 1.26 2.62 3.62 1.46 2.92 4.13 1.50 

RMSE 3.88 4.23 1.62 3.22 3.84 1.86 3.53 4.50 1.82 

CORR 0.34 0.44 0.30 0.29 0.43 0.11 0.41 0.51 0.32 

Le
ad

 =
3 

ME -3.38 -4.10 -0.27 -2.61 -3.84 -0.14 -2.88 -4.18 -0.04 

MAE 3.38 4.10 1.36 2.72 3.84 1.71 2.94 4.18 1.70 

RMSE 3.82 4.28 1.70 3.33 4.14 2.26 3.51 4.49 2.30 

CORR 0.30 0.39 0.27 0.26 0.31 0.21 0.15 0.24 0.27 

Le
ad

 =
4 

ME -3.72 -4.47 -0.60 -2.91 -4.13 -0.43 -3.29 -4.63 -0.45 

MAE 3.73 4.47 1.51 2.97 4.13 1.46 3.32 4.63 2.02 

RMSE 4.24 4.69 1.86 3.50 4.30 1.99 3.87 4.93 2.57 

CORR 0.34 0.43 0.39 0.30 0.42 0.41 0.14 0.24 0.25 

Le
ad

 =
5 

ME -3.84 -4.49 -0.60 -3.18 -4.22 -0.55 -3.63 -4.97 -0.78 

MAE 3.85 4.49 1.54 3.26 4.23 1.68 3.64 4.97 2.39 

RMSE 4.36 4.71 1.94 3.95 4.49 2.12 4.21 5.30 2.98 

CORR 0.20 0.28 0.19 0.24 0.38 0.34 0.05 0.14 0.11 

Le
ad

 =
 6

 ME -3.86 -4.45 -0.55 -3.11 -4.07 -0.42 -3.46 -4.78 -0.63 

MAE 3.86 4.45 1.36 3.22 4.07 1.83 3.49 4.80 2.43 

RMSE 4.28 4.62 1.72 4.07 4.47 2.35 3.95 5.09 3.05 

CORR 0.27 0.39 0.30 0.17 0.26 0.16 0.14 0.23 0.12 

 
 


